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SŁOWO WSTĘPU 

 

Szanowni Państwo! 

 

Za nami wszystkimi kolejny rok, który okazał się być wyjątkowo 

trudny oraz nieprzewidywalny. Miniony rok upłynął przede 

wszystkim pod znakiem walki z bardzo nierównym 

przeciwnikiem, jakim była światowa pandemia COVID-19. 

Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadziły  

w naszym codziennym życiu – i tym prywatnym, i tym 

zawodowym ciągłe poczucie strachu, niepewności  oraz licznych ograniczeń z jakimi przyszło się 

nam zmierzyć. Wydarzenia minionego roku odbiły się również bardzo mocno na pracy  

i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i nie ominęły gminy Gruta. Nowe nakazy, zakazy, 

specustawy, rozporządzenia i decyzje władz centralnych - wydawane w celu ochrony zdrowia  

i życia obywateli – powodowały, że rzeczywistość zaskakiwała nas wszystkich czasami z dnia na 

dzień. To jednak nie zwalniało nikogo, w szczególności nas – samorządowców – z obowiązku 

kierowania pracami samorządu na pełnym poziomie. Paradoksalnie, ten szczególny czas wymusił 

na nas jeszcze większą odpowiedzialność za udzielone w wyborach zaufanie oraz mobilizację do 

działania. Specyfika ostatnich kilkunastu miesięcy przetestowała również na bardzo szeroką skalę 

system funkcjonowania zarządzania kryzysowego, zarówno ten sprawowany na poziomie kraju  

i województwa, jak również na szczeblu powiatu i naszej Gminy.  

Okres pandemii nie zwolnił mnie, jako Wójta Gminy Gruta z żadnego obowiązku, a wręcz 

przeciwnie. Cała społeczność samorządowa naszej gminy, wespół z zarządem gminy stanęła  

w pełni na wysokości zadania i zdała ten trudny i niezaplanowany egzamin. Gmina Gruta pomimo 

istniejących prawnych możliwości w ustawowo przyjętym terminie – nie korzystając z prolongaty 

czasu – dopięła najważniejsze dla gminy sprawy. Budżet gminy zaplanowany na rok 2020 po 

stronie wydatków wykonano w 91,13%, w pierwszym terminie przyjęto stabilny i zrównoważony 

budżet gminy na rok 2021, zaopiniowany pozytywnie zarówno przez Radnych Gminy Gruta, 

Komisję Rewizyjną jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Absolutorium oraz wotum 

zaufania zostało mi udzielone w pierwszym przewidzianym terminie. Cały czas były realizowane 

inwestycje budowlane, remontowe, drogowe, wydatkowano środki finansowe pozyskane  

w 2019 roku, nie zwrócono żadnej z otrzymanej dotacji. Aby ratować sytuację zatrudnieniową 

Urząd Gminy w Grucie skorzystał jako pierwszy w powiecie grudziądzkim  
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ze wszystkich możliwych ulg i zwrotów dotyczących kosztów pracowniczych, skorzystano również 

z wszelkich środków subsydiowanego zatrudnienia. W najtrudniejszym okresie, pomimo braku 

zaopatrzenia, zabezpieczono służby walczące z COVID-19 na pierwszej linii,  

tj. pracowników GOPS w Grucie, druhów jednostek OSP, nauczycieli, służby medyczne  

i ratownicze w środki ochrony osobistej w postaci kombinezonów ochronnych, maseczek, 

przyłbic, płynów do dezynfekcji i rękawiczek – wówczas towarów bardzo deficytowych, 

praktycznie niedostępnych w obrocie gospodarczym. Przymus i wprowadzone ograniczenia 

spowodowały konieczność rezygnacji praktycznie ze wszystkich wydarzeń kulturalnych  

i sportowych. Odstąpiono również od organizacji Dożynek Gminnych, inscenizacji historycznej 

bitwy września 1939 roku, a pozostałe uroczystości państwowe i samorządowe, ograniczono do 

minimum.  

Dziś, miejmy nadzieję u schyłku pandemii COVID-19 przedstawiam Państwu kolejny już  

Raport o stanie gminy Gruta. Obowiązek opracowania niniejszego raportu wynika z jednej strony 

z realizacji przepisów prawa, o których mowa w art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), z drugiej zaś strony wynika z chęci  

i potrzeby zaprezentowania Mieszkańcom Gminy Gruta obiektywnych informacji ukazujących 

zarówno potencjał i rozwój Naszej Gminy, jak i zagrożenia z jakimi się przyjdzie nam zmierzyć na 

co dzień. 

 Przygotowany Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gruta oraz całej 

społeczności samorządowej w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał Rady Gminy Gruta i budżetu sołeckiego. Jego zasadniczym celem jest uzyskanie 

dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną gminy Gruta, poprzez 

zgromadzenie w nim szczegółowych danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania 

Gminy w roku 2020. 

Od ponad 2,5 roku, jako Wójt Gminy Gruta podejmuję szereg działań mających na celu 

budowę i rozwój naszej gminy. Dobra kondycja finansowa i stabilność budżetu gminy oraz bardzo 

duża aktywność gminy Gruta w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

przedkłada się na możliwość planowania i prowadzenia licznych inwestycji: budowlanych, 

drogowych, wodno-kanalizacyjnych, modernizacyjnych, a także na zapewnienie coraz  

to wyższego poziomu ochrony zdrowia, edukacji czy pomocy społecznej, jak również organizację 

różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, festynów, czy imprez sportowych. Coraz więcej uwagi 

poświęcamy także ochronie środowiska i unowocześnianiu naszej małej ojczyny, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkańców. Niniejszy raport przedstawia gminę Gruta taką, 
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jaką była faktycznie w 2020 roku. Ukazuje dane statystyczne i działania, z których możemy być 

wszyscy dumni, ale też obszary, które wymagają znacznej poprawy. Głęboko wierzę,  

że informacje przedstawione w Raporcie będą dla Nas wszystkich inspiracją do dalszej efektywnej 

i sprawnej pracy na rzecz rozwoju Naszej Gminy.  

Wzorem lat ubiegłych Raport o stanie gminy za rok 2020 został przygotowany w ramach 

pracy własnej pracowników Urzędu Gminy w Grucie. Co roku staramy się go udoskonalać dla 

Państwa, tak, aby stał się nie tylko źródłem bieżącej informacji, ale również aby służył 

późniejszym pokoleniom dla celów porównawczych, badawczych i historycznych. Od ubiegłego 

roku, jeden egzemplarz raportu zostaje po jego uchwaleniu oprawiony i przekazany  

do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie. Być może stworzony przez nas Raport 

nie jest doskonały, ale w mojej ocenie zawiera wszystkie najważniejsze elementy służące 

rzeczywistej ocenie stanu gminy Gruta.  

Dla opracowania Raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy Gruta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którym w tym miejscu bardzo serdecznie 

dziękuje za zaangażowanie i trud włożonej pracy.  

Wyrażam głęboką nadzieję, że informacje zawarte w Raporcie posłużą Mieszkańcom gminy 

Gruta do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy. W raporcie nie oceniamy i nie 

komentujemy – przedstawiamy fakty, cyfry i wskaźniki. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa 

do rzetelnej lektury niniejszego Raportu oraz serdecznie zapraszam do wspólnej dyskusji na sesji 

absolutoryjnej. 

 

Wójt Gminy Gruta 

Waldemar Kurkowski 
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1. Dane statystyczne 

1.1. Położenie 

Gmina Gruta jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, położoną w północno – 

wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie grudziądzkim ziemskim. 

Zajmuje obszar o powierzchni 123,75 km2, granicząc z gminami: Grudziądz, Rogóźno, Łasin, 

Świecie nad Osą i Radzyń Chełmiński. Północno – wschodnią granicę Gminy tworzy rzeka Osa. 

Dolina Osy objęta została ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako specjalny obszar siedlisk. 

Siedzibą władz samorządowych jest wieś Gruta, w której występuje największa 

koncentracja zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Gruta tworzy lokalne centrum 

administracyjno-usługowe, ośrodek o charakterze wielofunkcyjnym, gdzie oprócz Urzędu Gminy 

swoją siedzibę ma Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Ośrodek Zdrowia, ośrodki oświaty, kultury i opieki społecznej, klub sportowy oraz inne ośrodki 

świadczące usługi na rzecz ludności. Pozostałe wsie stanowią uzupełnienie ośrodka głównego, 

w których dominuje głównie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa oraz produkcyjna 

rolnicza i pozarolnicza. Jedną z większych wsi w strukturze całej gminy jest również Mełno-

Cukrownia, z uwagi na znaczną liczbę mieszkańców i położenie względem szlaków 

komunikacyjnych, szczególnie transportu kolejowego. 

W skład Gminy wchodzi 18 miejscowości, w tym 17 sołectw: Annowo, Boguszewo, 

Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno Cukrownia, Mełno, Nicwałd, 

Okonin, Orle, Plemięta, Pokrzywno, Salno, Słup, Wiktorowo. Wielkość sołectw jest bardzo 

zróżnicowana i wynosi od 149 ha (Mełno Cukrownia) do 1725 ha (Gruta). Gmina posiada status 

gminy wiejskiej o charakterze typowo rolniczym. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 10 012 

ha, co stanowi 81,8 % powierzchni całkowitej. Na sieć drogową gminy Gruta składają się drogi 

wojewódzkie zarządzane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, drogi 

powiatowe zarządzane przez Starostę Grudziądzkiego oraz drogi gminne należące do samorządu 

gminnego. Gmina Gruta ma dobre powiązanie z obszarem zewnętrznym. Zbiegają się tu trzy 

drogi wojewódzkie o znaczeniu regionalnym: Nr 533 relacji Okonin – Mełno, Nr 534 relacji 

Grudziądz – Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno – Golub Dobrzyń – Rypin oraz Nr 538 relacji Radzyń 

Chełmiński – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie – Udowo – Rozdroże. Poprzez drogę wojewódzką 

nr 534 Gmina ma połączenie z węzłem „Grudziądz” autostrady A1. Przez obszar gminy przebiega 

17 dróg powiatowych, które uzupełniają sieć dróg o znaczeniu regionalnym. Uzupełnieniem 

powiązań regionalnych jest również gęsta sieć 45 dróg gminnych o łącznej długości 220 km, 

obsługujących przede wszystkim ruch lokalny. Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 208 
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w układzie linii jednotorowej relacji Chojnice Działdowo z przystankami na terenie Gminy  

w Nicwałdzie, Mełnie i Boguszewie. Powierzchnia ewidencyjna Gminy wynosi 12259 ha, w tym 

użytki rolne 10012 ha (81,8% ogółu powierzchni ewidencyjnej), grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione 1101 ha (9 % powierzchni), grunty zabudowane i zurbanizowane 393 ha  

(3,2 % powierzchni), grunty pod wodami 494 ha (4% powierzchni), użytki ekologiczne 51 ha 

(0,4% powierzchni) oraz nieużytki i tereny różne 204 ha (1,7% powierzchni). Jak wynika  

z powyższego zestawienia użytki rolne i leśne zajmują w sumie 90,8 % całej powierzchni gminy  

w stosunku do zaledwie 3,2% powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. 

 

1.2. Demografia 

 

Gminę Gruta na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 6 488 osób, w tym 3 239 kobiet i 3 249 

mężczyzn. Stan liczby mieszkańców Gminy Gruta z roku na rok zmniejsza się. 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Gruta ogółem w latach 2018-2020 

LATA 2018 2019 2020 

Ogółem 6578 6503 6488 

Kobiety 3279 3257 3239 

Mężczyźni 3299 3246 3249 

Źródło: Opracowanie własne 

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grucie  odnotowano 76 urodzeń  oraz  

78 zgonów. 

W ciągu 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 19 małżeństw, w tym śluby 

kościelne (konkordatowe): 15 i śluby cywilne: 4.  Ilość małżeństw zawartych na terenie Gminy 

Gruta do roku poprzedniego spadła o 13 (w 2019 r. zarejestrowano 32 małżeństwa). Nie 

udzielono żadnego ślubu w plenerze. 

Wójt Gminy Gruta jest ponadto organizatorem uroczystości wręczenia Jubilatom medali 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

W 2020 r. odznaczono 12 par małżeńskich par małżeńskich obchodziło złoty jubileusz 50-lecia 

zawarcia związku małżeńskiego. 
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Tabela 2. Urodzenia i zgony w Gminie Gruta latach 2018-2020 

Rok Urodzenia Zgony 

2018 76 57 

2019 67 79 

2020 76 78 

       Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 1 .Urodzenia i zgony w Gminie Gruta latach 2018-2020 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

1.3. Rynek pracy 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. 

liczba osób bezrobotnych zamieszkujących gminę Gruta wyniosła 292 osób, w tym 161 kobiet. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych miały 43 osoby. Z analizy statystycznej wynika również,  

że większość zarejestrowanych bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy,  jest 

ich  163 osoby.  Przeważający przedział wiekowy osób zarejestrowanych jako bezrobotne  

to od 45 do 54 r.ż. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 73 osoby.  
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Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Gruta na 31.12.2020 r. 

Bezrobotni wg kryterium wieku Razem  Kobiet  Mężczyzn  

18-24 46 26 20 

25-34 67 54 13 

35-44 55 28 27 

45-54 77 42 35 

55-59 26 11 15 

60-64 21 - 21 

  Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu  
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2. Władze Gminy 

2.1. Rada Gminy 

Rada Gminy Gruta liczy 15 radnych. Licząc od 1990 roku, jest to VIII Kadencja Rady Gminy 

Gruta przewidziana na lata 2018 – 2023. Siedzibą Rady Gminy w Grucie jest budynek Urzędu 

Gminy w Grucie pod adresem Gruta 244, 86-330 Mełno.  

Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, powołane zostały cztery komisje: Komisja 

Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa 

Publicznego oraz Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. W skład obecnej Rady 

wchodzą następujący radni:  

1. Piotr Dyś – Przewodniczący Rady Gminy (okręg Gołębiewko – Kitnowo) 

2. Marcin Bartoś – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy (okręg Plemięta – Wiktorowo) 

3. Joanna Worytko – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy (okręg Gruta) 

4. Agnieszka Wesołowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (okręg Słup – Jasiewo) 

5. Kazimierz Wojtaszewski – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (okręg Dąbrówka 

Królewska – Orle) 

6. Piotr Szynkowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

(okręg Okonin) 

7. Zbigniew Szlitkus – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa 

Publicznego (okręg Salno) 

8. Jan Drzewoszewski (okręg Pokrzywno) 

9. Janusz Miąsko (okręg Annowo) 

10. Krzysztof Neumann (okręg Gruta) 

11. Karolina Osenka (okręg Mełno), 

12. Anna Rafalska (okręg Boguszewo) 

13. Kazimierz Suszek (okręg Nicwałd) 

14. Wiesława Szlas (okręg Mełno) 

15. Krzysztof Wyżga (okręg Mełno). 

 

2.2. Wójt Gminy 

Od dnia 23 listopada 2018 r. urząd Wójta Gminy Gruta sprawuje Pan Waldemar Kurkowski. 

Wójt posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest w trakcie przewodu studiów doktoranckich 

na kierunku prawo. Jest to pierwsza kadencja Wójta przewidziana na lata  

2018-2023. Wójt sprawuje swój urząd za pośrednictwem Urzędu Gminy w Grucie, z siedzibą pod 
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adresem Gruta 244, 86-330 Mełno. Referatami podlegającymi bezpośrednio pod zwierzchnictwo 

Wójta Gminy Gruta jest Referat Finansowo-Księgowy, Urząd Stanu Cywilnego, Pion Informacji 

Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny. W dniu 29 czerwca 2020 

roku podczas obrad XVIII Sesji Rady Gminy Gruta Wójt Gminy Gruta podczas głosowania Radnych 

Gminy Gruta uzyskał jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 oraz 

większością kwalifikowaną 2/3 głosów Radnych Gminy Gruta Wójtowi udzielono wotum 

zaufania. 

 

2.3. Zastępca Wójta  

Z dniem 1 stycznia 2020 roku na funkcję Zastępcy Wójta Gminy Gruta został powołany 

Pan Tomasz Groszewski. Zastępca Wójta posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest  

to pierwsza kadencja sprawowana na tym stanowisku. Referatami podlegającymi bezpośrednio 

pod zwierzchnictwo Zastępcy Wójta Gminy Gruta jest Referat Organizacyjny, Referat Oświaty, 

Zdrowia, Sportu i Kultury, Referat Gospodarki Komunalnej i Wodnej oraz Referat Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zastępca Wójta pełni również funkcję Zastępcy Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego.  

 

2.4. Sekretarz Gminy Gruta 

Z dniem 1 maja 2020 roku stanowisko Sekretarza Gminy Gruta zostało powierzone  

w drodze konkursu Pani Sabinie Kamińskiej. Sekretarz Gminy posiada wykształcenie wyższe 

ekonomiczne. Jest to pierwsza kadencja sprawowana na tym stanowisku. Sekretarz Gminy 

sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjnym, którego jednocześnie jest 

kierownikiem. Dla zachowania prawidłowości pracy Urzędu Gminy, Sekretarz Gminy jest również 

upoważniony do reprezentacji Urzędu Gminy Gruta oraz zastępowania Wójta Gminy Gruta oraz 

Zastępcy Wójta Gminy Gruta w przypadku ich łącznej nieobecności.  

 

2.5. Skarbnik Gminy Gruta 

Za bezpieczeństwo finansów publicznych Gminy i za prawidłowe wykonanie budżetu 

gminy odpowiada Skarbnik Gminy. Funkcję tą pełni od dnia 1 kwietnia 2014 roku Pani Halina 

Saucha. Skarbnik Gminy posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz wykształcenia 

podyplomowe z zakresu ekonomii. Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami 

Referatu Finansowo-Księgowego, którego jednocześnie jest kierownikiem.
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2.6. Organizacja Urzędu Gminy w Grucie 

Siedziba Urzędu Gminy w Grucie znajduje się pod adresem Gruta 244, 86-330 Mełno. 

Zasady organizacji oraz zakres prac poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Grucie określa 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grucie wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gruta nr 17/2020 z dnia 1 marca 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, Urząd Gminy  

w Grucie zatrudniał łącznie 62 osoby, z czego 46 osób było zatrudnionych w ramach umowy  

o pracę, a 16 osób było zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (roboty 

publiczne, staże, pozostałe umowy aktywizujące). Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu 

Gminy przedstawia Schemat nr 1.  
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W GRUCIE 
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3. Finanse Gminy 

Budżet Gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt jest przygotowany przez 

Wójta we współpracy ze Skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów Urzędu Gminy 

Gruta. Projekt jest przesyłany do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO).  

O ostatecznym jego kształcie decydują radni w głosowaniu. Zgodnie z przepisami, uchwała 

budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy 

pamiętać, że jest to plan, więc naturalne jest, że w ciągu roku wprowadzane są zmiany.  

Po zakończeniu roku, radni oceniają wykonanie budżetu przez Wójta, i na tej podstawie udzielają 

– lub nie – absolutorium. 

 

3.1. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych za lata 2017-2020  

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie dochodów i wydatków budżetowych gminy 

Gruta za lata 2017-2020: 

 

Tabela 4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych za lata 2017-2020 

2017 2018 2019 2020 

Dochody budżetowe ogółem w zł: 

29 223 586,80 32 087 373,98 36 314 397,77 41 039 223,60 

w tym dochody majątkowe w zł: 

158 593,76 1 755 414,60 3 143 922,92 6 020 470,08 

 

2017 2018 2019 2020 

Wydatki budżetowe ogółem w zł: 

28 690 294,99 32 446 277,84 37 358 607,48 35 185 731,17 

w tym wydatki majątkowe w zł: 

2 920 413,57 4 501 522,11 6 404 513,25 2 881 396,48 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 5. Wysokość nadwyżki/deficytu budżetowego za lata 2017-2020 

2017 2018 2019 2020 

533 291,81 -358 903,86 -1 044 209,71 +5 853 492,43 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 2. Zestawienie dochodów i wydatków za lata 2017-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

3.2. Opis wykonania budżetu gminy Gruta za rok 2020 

 

Rada Gminy Gruta w dniu 30 grudnia 2019 zatwierdziła budżet na 2020 r. po stronie 

dochodów w wysokości 32 476 801,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 34 486 000,00 zł, 
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dokonanych w budżecie w ciągu roku plan na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 

a) dochody, kwota 36 943 450,00 zł, 

b) wydatki, kwota 38 609 584,00 zł, 

c) planowany deficyt, kwota 1 666 133,40 zł. 

W 2020 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 41 039 223,60 zł, z czego dochody 

majątkowe wyniosły 6 020 470,08 zł tj. 14,67% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem 

zrealizowano w 111,09 %, w tym dochodów bieżących 98,33 %, oraz dochodów majątkowych 

452,38 %. 

Dochody własne zrealizowano w kwocie 10 305 842,65 zł, w tym do najwyżej wykonanych 

należą: 

-  podatek od nieruchomości:   2 034 738,81 zł, tj. 102,40 % planu 

- udziały w podatku dochodowym 
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- podatek rolny    1 375 288,81 zł, tj.   97,31 % planu 

- wpływy z innych lokalnych 

- opłat pobieranych przez JST   3 572 754,03 zł, tj. 98,37 % planu 

 

Realizacja wydatków ogółem za 2020 r. wyniosła 35 185 731,17 zł, to jest 91,13 % planu, 

w tym wydatków bieżących 32 304 334,69 tj. 92,95 % i wydatków majątkowych 2 881 396,48 zł 

tj. 74,73 % planu.  

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań  

z zakresu pomocy społecznej bo 39,42 % ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania 

stanowiły kwotę 8 741 975,24 zł (24,85 % ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację 

publiczną wynosił 10,01 %. 

W realizacji wydatków nie wystąpiły przekroczenia wydatków. 

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane 

dochody bieżące. Szczegółową strukturę wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy 

Gruta w 2020 roku przestawia Tabela nr 6.  

 
Tabela 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta wg działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 
rok 

Dz. N A Z W A 
Wykonanie 

dochodów 
% 

Wykonanie 

wydatków 
% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 351 422,54 3,29 2 802 921,03 7,97 

020 Leśnictwo 4 661,84 0,01 0,00 0,00 

400 
Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

760 868,73 1,85 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 215 795,00 0,53 1 425 211,05 4,05 
630 Turystyka 0,00 0,00 10 869,00 0,03 

700 Gospodarka mieszkaniowa 328 433,58 0,80 558 789,25 1,59 

710 Działalność usługowa 1 800,00 0,00 38 875,84 0,11 
720 Informatyka 938,04 0,00 883,66 0,00 

750 Administracja publiczna 205 731,24 0,50 3 521 624,58 10,01 

751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

67 480,00 0,16 67 480,00 0,19 
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754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
0,00 0,00 749 579,79 2,13 

756 

Dochody od osób 

prawnych od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek nie 

posiadających osobowości 

prawnej 

7 350 211,21 17,91 0,00 0,00 

757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,0 155 630,86 0,44 

758 Różne rozliczenia 16 022 181,49 39,04 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 487 339,87 1,19 8 741 975,24 24,85 

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 134 531,02 0,38 

852 Pomoc społeczna 2 158 875,51 5,26 3 089 238,99 8,78 

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 
172 786,00 0,42 134 666,52 0,38 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
98 592,69 0,24 181 029,51 0,51 

855 Rodzina 10 302 679,32 25,10 10 779 069,10 30,64 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
1 494 818,33 3,64 1 901 150,52 5,40 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
9 988,02 0,02 740 937,81 2,11 

925 Ogrody botaniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 

926 Kultura fizyczna i sport 4 600,20 0,01 151 267,40 0,43 

 Razem 36 147 282,54 100,00 35 185 731,17 100,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.3. Zobowiązania  krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy 

a) Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych            931 154,12 zł  

b) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych                         0,00 zł  

 

3.4. Należności krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy 

a) Należności niewymagalne                              203 077,57 zł  

b) Należności wymagalne                                             2 229 982,44 zł 
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 Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wymagalnych wyniósł 2 229 982,44 zł, co stanowi 

6,34 % wykonanych dochodów. Gmina podejmuje liczne działania w celu ściągnięcia należności 

wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawienie tytułów 

wykonawczych.  

 Na dzień 31.12.2020 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat 

lokalnych organ podatkowy wysłał 1 106 upomnień, w tym: 

a) 692 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny,  

od środków transportu) 

b) 410 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

c) 4 upomnienia za zajęcie pasa drogowego 

oraz wystawił 455 tytułów wykonawczych, w tym: 

a) 169 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 82 329,10 zł  

b) 286 tytułów wykonawcze na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na kwotę 78 044,90 zł. 

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe 

na kwotę 69 095,21 zł. 

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie 

należności gminy. Łączna wartość decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu 

płatności wg stanu na 31.12.2020 rok wyniosła  257 973,85,00 zł, w tym: 

a) 17 646,27 zł – umorzenia zaległości podatkowych 

b) 240 327,58 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 

W 2020 r. wysłano około 1 000 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki. W stosunku do osób, 

które nie podjęły żadnych działań związanych ze spłatą zadłużenia, a kwota zaległości była 

rażąca, wysłano wezwania przedsądowe. Z mieszkańcami, którzy wykazali wolę spłaty zaległości 

za wodę i ścieki podpisano umowy rozłożenia na raty. Na skutek prowadzonych działań udało się 

odzyskać część należności z bardzo odległymi terminami zapłaty.  

Tabela 7. Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych. 

 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

Zaległość za zajęcie pasa drogowego - osoby fizyczna 22,16 3 393,84 

Zaległość za zajęcie pasa drogowego – osoby prawne 0,00 4 145,03 

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 

 

 

518,40 768,60 

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne 

 

 

3 088,70 0,00 

Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby fizyczne 211,20 352,20 
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Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby prawne 0,00 0,00 

Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, p. 0750) 80 664,57 140 825,44 

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 214 173,15 128 223,20 

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 112 844,43 143 087,23 

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych 445,80 5 603,80 

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 71 442,77 99 829,90 

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych 0,00 0,00 

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 416,00 598,00 

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób 

prawnych 

10 942,00 3 521,02 

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób 

fizycznych 

48 152,74 47 496,52 

Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby 

fizyczne 

0,00 121,68 

Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 54 161,00 54 161,00 

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – os. fizyczne 

155 896,61 193 651,094 

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – os. prawne 

1 071,00 0,00 

Zaległości w opłatach za dostarczanie wody 136 747,32 155 069,55 

Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową 65 401,74 79 656,76 

Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej 147 240,01 146 859,21 

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/ 

 

881 018,00 907 478,92 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadłużenie gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 

rok wynosi 7 518 901,00 zł, co stanowi 18,32 % dochodów wykonanych ogółem. Zobowiązania 

finansowe gminy Gruta w kwocie 5 682 234,32 zł, dotyczą kredytów zaciągniętych w latach  

2013-2015. W latach 2016-2018 gmina nie zaciągała kredytów. W roku 2019 gmina Gruta 

zaciągnęła kredyt w kwocie 1 900 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta na 2019 rok 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość przedmiotowego kredytu 

pozostająca do spłaty wysokość na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1 836 666,68 zł. W roku 2020 

gmina Gruta nie zaciągnęła żadnych kredytów, a inwestycje finansowane były ze środków 

własnych gminy Gruta. W 2020 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek kwotę 1 338 059,46 zł w tym na spłatę rat kapitałowych 1 182 428,60 zł oraz 

na spłatę odsetek 155 630,86 zł.                                                                                                                                                         

Tabela 8. Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2013-2019. 

Nr umowy kredytu/pożyczki 
Saldo wynikające z 

ksiąg 

rachunkowych 

Przeznaczenie 

Nr 

S/86/09/2013/1027/F/CEB/E

IB4/145 

125 714,32 
Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 

Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 

I odcinka drogi  o długości 0,260 km. 
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Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR 3 476 000,00 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Nr PT13038/OW-kk 78 520,00 

Kompleksowe rozwiązanie problemów 

gospodarki wodno-ściekowej i dróg 

osiedlowych w miejscowości Pokrzywno” 

Nr 19603/71879/2013 

 

 

1 682 000,00 
Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 

2013 roku 

Nr 21784/71879 320 000,00 
Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 

2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

Nr 16002219/10/RB-17-

05811/2019 
1 836 666,68 

Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 

2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

Nr PROW-07.2.2-11-01050-

04 
0,00 

Wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowanych operacji realizowanych w 

ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie 

zadania w zakresie przebudowy infrastruktury 

wodno-ściekowej w miejscowości Gruta.” 

Łącznie: 7 518 901,00  

Źródło: Opracowanie własne 

3.5. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

w 2020 roku  

Na fundusz sołecki w Gminie Gruta w 2020 r. zaplanowano kwotę 450 661,09 zł. Każde 

sołectwo dysponuje budżetem proporcjonalnym do liczby mieszkańców, a wysokość planu 

wydatków na 2020 r. sięgała od 16 376,52 zł (sołectwo Wiktorowo) do  47 194,58 zł (sołectwo 

Gruta). O podziale kwot na konkretne zadania decydują sami mieszkańcy sołectw podczas 

odbywających się we wrześniu każdego roku zebrań wiejskich. Poniżej przedstawione zostało 

szczegółowe wykonanie planu funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020 r.   

Szczegółowe wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 

przedstawia Tabela nr 9.  

Tabela 9. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. 

Dział Rozdz. Paragraf Nazwa 
Sołectwa 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan 
wydatków 

Wykonanie % 

 

801 80101 4210  
Annowo 

Zakup wyposażenia do 
SP Nicwałd- zadanie 

wspólne 

2597,29 2322,34 
 

600 60016 4210 Zakup kruszywa, 
równiarka- utrzymanie 

dróg gminnych 

10 000,00 9225,00  
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921 92109 4210 Remont i wyposażenie 
świetlicy 

10 000,00 7668,99  

851 85121 4210 Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1000,00 1000,00  

Razem 23 597,29 20 216,33 85,67% 

921 92109 4210 Boguszewo Doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Boguszewie 

12 000,00 11 945,22 
 

600 60016 4210 Zakup kruszywa- remont 
dróg w sołectwie 

5000,00 5000,00 

801 80101 4210 Zakup monitora 
interaktywnego dla SP 
Boguszewo- zadanie 

wspólne 

1 500,00  
 
 

1 500,00 

921 92109 4210 Utrzymanie świetlicy 
wiejskiej- zakup opału 

1 500,00 
 

1 279,82 

921 92109 4210 Zajęcia letnie dla dzieci 200,00 200,00 

754 75412 4210 Doposażenie OSP 
Boguszewo 

4000,00 4000,00 

900 90004 4210 Zakup materiałów  i 
wyposażenia do 

utrzymania porządku na 
wsi i w świetlicy 

377,16 229,49  

921 92109 4210 200,00 167,79  

Razem 24 777,16 24 322,32 98,16% 

600 60016 4210 Dąbrówka 
Królewska 

Remont dróg gminnych 
w sołectwie 

5000,00 4920,00 
 

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych 

500,00 500,00 

921 92109 4210 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 

14 360,01 14 354,97 

 
 

754 

 
 

75412 

4210 Zakup sprzętu 
ratunkowo-gaśniczego 
dla OSP Salno- zadanie 

wspólne 

1000,00 1000,00  

Razem 20 860,01 20 774,97 99,59 % 

700 70005 4210 Gołębiewko Ogrodzenie placu zabaw 2 500,00 2 500,00 
 

921 92109 4210 Namioty 2 szt. 6x4m 4 000,00 1902,00 

851 85121 4210 Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1 000,00 1000,00 

801 80101 4210  Zakup monitora 
interaktywnego dla SP 
Boguszewo- zadanie 

wspólne 

700,00 700,00  

921 92109 4210 Zajęcia wakacyjne dla 
dzieci 

300,00 300,00  

926 92605 4210 Festyn dla dzieci 
rekreacyjno- sportowy 

682,45 682,45  

926 92605 4220 300,00 300,00  

600 60016 4210 Zakup kruszywa- remont 
dróg w sołectwie 

5000,00 5000,00  

921 92109 4210 Zakup ław biesiadnych 3000,00 2614,00  
     

Razem 20 482,45 17 016,00 83,068% 
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900 90004 4210 Gruta Poprawa wizerunku wsi- 
zakup roślin 

200,00 200,00 
 

900 90004 4210 Poprawa wizerunku wsi-
tablica ogłoszeń 

900,00 900,00 

750 75075  
4210 

Działania promocyjne- 
wieniec dożynkowy 

200,00 199,82 

750 75075 4210 Działania promocyjne- 
zakup wiązanek 

okolicznościowych 

300,00 299,97 

750 75075  
4210 

Działania promocyjne- 
kursy, pokazy, szkolenia 

1000,00 1000,00 

750 75075 4210 Działania promocyjne- 
kursy, pokazy, szkolenia 

1000,00 975,01  

600 60016 4210 Infrastruktura drogowa- 
zakup kruszywa 

17 847,25 17 847,25  

600 60016 4210 Infrastruktura drogowa- 
zakup materiałów do 

przebudowy chodnika w 
sołectwie 

11 147,33 11 147,33  

921 92116 4240 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
zakup audiobooków 

500,00 500,00  

921 92116 4240 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
zakup książek 

500,00 500,00  

921 92116 4210 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
zakup przekładek 

tematycznych 

300,00 300,00  

921 92116 4210 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
zakup poduszek siedzisk 

500,00 467,40  

921 92116 4210 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
przedstawienia 

teatralne 

200,00 174,94  

921 92116 4300  Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
przedstawienia 

teatralne 

400,00 400,00  

921 92116 4210 Wsparcie finansowe dla 
Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie- 
zajęcia dla dzieci i 

młodzieży 

600,00 600,00  

754 75412 4210 Wsparcie finansowe dla 
OSP Gruta- zakup 

krzeseł do świetlicy 

6000,00 5997,48  
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754 75412 4210 Wsparcie finansowe dla 
OSP Gruta- zakup 

ubrania specjalnego 

2000,00 2000,00  

851 85121 4210 Wsparcie dla ZOZ- zakup 
sprzętu 

rehabilitacyjnego 

2000,00 2000,00  

921 92109 4210 Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży organizowane 

przez GCK 

1000,00 995,50  

801 80101 4300 Wsparcie dla SP Gruta- 
wsparcie zadań koła 

historycznego 

600,00 600,00  

Razem 47 194,58 47 104,70 99,81 % 

921 92116 4240 Jasiewo Wsparcie dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w 
Grucie- zakup środków 

dydakt. 

500,00 499,99 
 

801 80101 4210 Zakup sprzętu i 
wyposażenia do SP Słup- 

zadanie wspólne 

2000,00 2000,00 

754 75412 4210 Doposażenie jednostki 
OSP Słup- zadanie 

wspólne 

1000,00 1000,00 

851 85121 4210 Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1000,00 1000,00 

900 90004 4210 Utrzymanie porządku na 
wsi  

( zakup kosy spalinowej) 

1055,40 1055,40 

921 92109 4210 Zakup lodówki na 
wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 

1549,00 1549,00  

921 92105 4210 Organizacja imprezy 
kulturowo- sportowej 

500,00 494,83  

921 92105 4220 1000,00 999,93  

921 92109 4210 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 

2395,60 2300,00  

600 60016 4210 Remont dróg w 
sołectwie- zakup 

kruszywa 

7405,89 7405,89  

     
Razem 18 405,89 18 305,04 99,45% 

851 85121 4210 Kitnowo Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1 000,00 1 000,00 
 

754 75412 4210 Doposażenie OSP 
Boguszewo 

1 000,00 993,80 

921 92109 4210 Doposażenie oraz 
remont świetlicy 

wiejskiej w Kitnowie 

10 813,22 10 812,77 

700 70005 4210  Zakup żwiru na plażę 3 000,00 2 999,23  

900 90004 4210 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Kitnowie 

oraz upiększenie terenu 
przy świetlicy 

1000,00 1000,00  

921 92109 4210 5 255,39 5 247,97  
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921 92109 4210 Remont świetlicy 
wiejskiej 

5 000,00 4 851,83  

600 60016 4210 Zakup kruszywa na 
drogi 

3 000,00 2 999,99  

     
Razem 19 255,39 19 092,82 99,16% 

921 92105 4210 Mełno 
Cukrownia 

Upamiętnienie m-c 
pamięci- wiązanki, 

znicze 

200,00 200,00 
 

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych w sołectwie 

1300,00 1300,00 

851 85121 4210 Remont poradni 
rehabilitacyjnej- zadanie 

wspólne 

500,00 500,00 

921 92116 4240 Wsparcie dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w 
Grucie- zakup środków 

dydakt. 

500,00 500,00  

921 92109 6050 Budowa miejsc 
postojowych przy 

świetlicy 

33 472,50 33 472,50  

801 80101 4210 Zakup monitora 
interaktywnego dla SP 

Boguszewo 

500,00 500,00  

754 75412 4210 Zakup sprzętu dla OSP 
Gruta i Plemięta po 

500z00 zł na jednostkę- 
zadanie wspólne 

1 000,00 1 000,00  

Razem 37 472,50 37 466,86 99,98% 

900 90004 4170 Mełno ZZD Utrzymanie terenów 
zielonych na terenie 
sołectwa (umowa 

zlecenie, usługa, paliwo) 

3391,84 3391,84 
 

900 90004 4110 608,16 608,16 

900 90004 4210 1000,00 992,11 

700 70005 4210 Doposażenie 
infrastruktury 

rekreacyjno- sportowej 
(wiata, kostka) 

21 000,00 19 831,37 

921 92105 4220 Pielęgnowanie tradycji 
bożonarodzeniowej 

1800,00 1780,00 

750 75075 4210 Zakup wiązanek 
okolicznościowych 

92,00 70,00 

Razem 27 892,00 26 673,48 95,63% 

801 80101 4210 Nicwałd Szkoła- zadania 
związane z 

funkcjonowaniem i 
organizacją szkoły 

3000,00 3000,00 
 

851 85121 4210 Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1000,00 1000,00 

     

921 92116 4210 Biblioteka Nicwałd- 
zakup lektur 

500,00 423,46 

700 70005 4210 Doposażenie placu 
zabaw 

9000,00 8996,93 
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921 92109 4210 Remont, doposażenie i 
utrzymanie świetlicy 

wiejskiej i terenu wokół 

8778,79 8722,97  

600 60016 4210 Remont dróg w 
sołectwie 

9000,00 8769,90  

921 92109 4210 Zajęcia wakacyjne dla 
dzieci w świetlicy 

200,00 200,00  

Razem 31 478,79 31 113,26 98,84% 

801 80101 4210 Okonin Wsparcie działań SP 
Plemięta w zakresie 

działalności kulturalnej- 
1400 zł, tworzenie 
drużyny ZHP 600 zł 

1400,00 738,92 
 

801 80101 4210 600,00 0,00 

754 75412 4210 Zakup wyposażenia i 
umundurowania 

jednostki OSP Plemięta- 
zadanie wspólne 

1000,00 1000,00 

900 90015 6050 Zakup lampy solarnej i 
jej zamontowanie przy 

drodze DW534 

11 800,00 11 800,00 

921 92116 4210 Zakup 20 krzeseł do 
pomieszczenia biblioteki 

2755,20 2755,20 

926 92605 4210 Zakup stołu do tenisa 
stołowego 

3600,00 0,00  

600 60016 4210 Zakup kruszywa do 
naprawy drogi w 

sołectwie 

5000,00 5000,00  

750 75075 4210 Wydatki na promocję 
wsi- organizacja 

dożynek 

200,00 200,00  

900 90004 4210 Utrzymanie tereny 
zielone 

1920,88 1920,88  

921 92116 4240 Wsparcie biblioteki w 
Okoninie w zakresie 

zakupu książek, 
wyposażenia i środków 

dydakt. 

2000,00 1999,12  

921 92105 4210 Kultywowanie tradycji 
bożonarodzeniowej 

1485,88 1485,88  

Razem 31 761,96 26 900,00 84,69% 

921 92109 4210 Orle Zakup wyposażenia 
świetlicy i środki 

czystości 

2800,00 2798,12 
 

921 92109 4210 Warsztaty plastyczne 
dla dzieci 

300,00 300,00 

921 92109 4210 Zakup stołów i ławek 
(doposażenie namiotu) 

4400,00 4400,00 

  4300  300,00 300,00  

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych 

200,00 200,00  

754 75412 4210 Doposażenie OSP Gruta 550,10 500,00  

851 85121 4210 Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego- 
zadanie wspólne 

1000,00 1000,00  
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600 60016 4210 Zakup kruszywa na 
drogi gminne 

14 000,00 14 000,00  

Razem 23 550,10 23 498,12 99,78% 

921 92109 4210 Plemięta Zakup altany ogrodowej 9737,09 9700,00 
 

921 92109 4210 Wyposażenie świetlicy 5862,91 5862,91 

754 75412 4210 OSP Plemięta- 
doposażenie 

2300,00 2300,00 

926 92605 4210 Zakup koszulek do klubu 
sportowego „Iskra 

Plemięta) 

1000,00 1000,00  

801 80101 4210 SP Plemięta- wsparcie 
działań 

2000,00 2000,00  

600 60016 4210 Naprawa dróg 
gminnych 

5292,99 5292,99  

Razem 26 192,99 26 155,90 99,86% 

600 60016 4210 Pokrzywno Remont dróg kruszywo 6000,00 6000,00 
 

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych- zakup roślin i 

ziemi 

1166,25 1150,00 

921 92109 4210 Zakup altany, stołów i 
ławek, utwardzenie 

terenu 

20 000,00 19 935,41 

801 80101 4210 Szkoła Podstawowa w 
Nicwałdzie 

2000,00 2000,00 

Razem 29 166,25 29 085,41 99,72% 

926 92605 6050 Salno Zakup urządzeń do 
ćwiczeń napowietrznych 

oraz plac zabaw 

10 000,00 9 200,40 
 

921 92105 4210 Organizacja imprez 
kulturalnych 

390,00 69,99 

921 92105 4220 910,00 910,00 

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych zielonych 

700,00 484,06 

  4210 Dofinansowanie 
jednostki OSP Salno 

3000,00 3000,00 

754 75412 

 
600 

 
60016 

4210 Zakup kruszywa na 
drogi gminne 

3000,00 2999,99 

921 92109 4270 Remont tarasu przy 
świetlicy w Salnie 

7000,00 7000,00 

921 92109 4210 Świetlica- doposażenie 2514,44 2514,43 

Razem 27 514,44 26 178,87 95,15% 

921 92109 4210 Słup Utwardzenie terenu 
wokół świetlicy 

6500,00 6500,00 
 

750 75075 4220 Promocja potrawy 
lokalnej 

1940,00 1792,60 

750 75075 4210 259,00 259,00 

750 75075 4300 500,00 500,00 

754 75412 4210 Zakup sprzętu do OSP 
Słup 

1500,00 1500,00 

900 90004 4210 Utrzymanie terenów 
zielonych 

682,77 682,77 
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921 92109 4210 Zakup środków czystości 500,00 500,00 

600 60016 4210 Zakup kruszywa 4920,00 4920,00 

921 92109 4210 Zakup lodówki, 
pozostałe wyposażenie 

świetlicy 

4981,00 4914,61 

801 80101 4210 Zakup sprzętu i 
wyposażenia do SP Słup 

1500,00 1500,00 

921 92109 4210 Zakup tablicy 
informacyjnej 

400,00 400,00 

851 85121 4210 Ośrodek Zdrowia w 
Mełnie 

500,00 500,00  

921 92116 4240 Wsparcie dla biblioteki 
w Grucie- zakup 

środków dyd. 

500,00 498,24  

    

Razem 24 682,77 24 467,22 99,13% 

851 85121 4210 Wiktorowo Ośrodek Zdrowia Mełno 200,00 200,00 
 

754 75412 4210 Zakup sprzętu i 
umundurowania dla 

OSP Plemięta 

500,00 500,00 

921 92116 4240 Wsparcie biblioteki 
publicznej w Okoninie- 

zakup książek 

200,00 199,31 

801 80101 4210 SP Plemięta- wsparcie 
działań 

500,00 500,00 

801 80101 4210 Teatr szkolny w 
Plemiętach 

500,00 497,16 

921 92109 4270 Remont podłogi w 
świetlicy wiejskiej 

 

5918,52 5888,42  

921 92109 4010  7226,00 7200,00  

921 92109 4110 1240,00 1231,20  

921 92109 4120 92,00 88,20  

Razem 16 376,52 16 304,29 99,56% 
 

OGÓŁEM 450 661,09 434 675,59 96,45% 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowanie:  

- remonty dróg gminnych 110 528,34 zł 

- gospodarka nieruchomościami 34 327,53 zł 

- promocja gminy 5 296,40 zł 

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe 27 791,28 zł 

- oświata 17 858,42 zł 

- ochrona zdrowia 9 200,00 zł 

- utrzymanie zieleni w gminie 14 609,07 zł 

- oświetlenie  11 800,00 zł 

- zadania w zakresie kultury 5 940,63 zł 

- wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich 177 305,86 zł 

- doposażenie biblioteki gminnej 9 817,66 zł 

- kultura fizyczna 10 200,40 zł 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.6. Inwestycje zrealizowane w 2020 roku 

W 2020 r. w plan wydatków majątkowych zrealizowano w 74,73 %. Niewykorzystana 

kwota planu wydatków majątkowych jest skutkiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji 

inwestycji oraz przesunięcia terminów wykonania zadań na 2021 rok.  

Realizację poszczególnych inwestycji przedstawia Tabela nr 10: 
 

Tabela 10. Realizacja inwestycji w 2020 roku. 

Lp. Nazwa zadania Plan 2020 rok Wykonanie 

31.12.2020 r. 
% 

1. Budowa spinki Gruta - Mełno 35 000,00 17 979,17 51,37 

2. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - 

dokumentacja 
10 000,00 0,00 0,00 

3. Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie 110 000,00 95 804,33 87,09 

4. Połączenie SUW Mełno-Boguszewo ok. 1 900m. 210 000,00 205 850,84 98,02 

Dział 010 rozdział 01010               Planowane nakłady 365 000,00 zł; Wykonanie 319 634,34 zł 
 

5. 
Przebudowa drogi gminnej nr 041412C 

zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 

Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo 

1 035 000,00 1 022 684,89 98,81 

6. 
Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w 

Annowie – dokumentacja projektowa 
30 000,00 20 000,00 66,67 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w 

Jasiewie - dokumentacja projektowa 
15 000,00 11 574,00 77,16 

8. Przebudowa  odcinka drogi gminnej w Okoninie – 

etap I - dokumentacja projektowa 
300 000,00 8 102,00 2,70 

9. Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta 

– Orle - dokumentacja projektowa 

 

115 000,00 0,00 0,00 

10. Zakup zgarniacza drogowego 105 000,00 104 550,00 99,57 

Dział   600 rozdział  60016     Planowane nakłady 1 600 000,00 zł; Wykonanie 1 166 910,89 zł 

 

11. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na 

miejsca rekreacji w gminie Gruta 
32 320,00 738,00 2,28 

Dział   630 rozdział 63095                     Planowane nakłady 32 320,00 zł; Wykonanie 738,00 zł 
 

12. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w 

Annowie 
30 000,00 0,00 0,00 

13. Rewitalizacja 20 000,00 16 113,00 80,57 

14. 
Termomodernizacja budynku w którym mieści się 

GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w 

Grucie – przygotowanie dokumentacji 

30 000,00 29 985,00 99,95 
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15. Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku 

gminnym 
20 000,00 0,00 0,00 

16. Wykup gruntu w miejscowości Gruta 60 000,00 46 212,10 77,02 

17. Wykup gruntów w miejscowości Mełno 20 000,00 10 347,10 51,74 

Dział  700 rozdział   70005           Planowane nakłady 180 000,00 zł; Wykonanie 102 657,20 zł 

 
18. Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV 75 000,00 74 941,98 99,92 

19. 
Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie 

Gminy Gruta - dokumentacja 
10 000,00 0,00 0,00 

20. Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 

244 
165 000,00 161 720,00 98,01 

21. Zakup kopiarki 17 000,00 16 998,60 99,99 

Dział 750 rozdział 75023               Planowane nakłady 267 000,00 zł; Wykonanie 253 660,58 zł 

 

22. Utworzenie Posterunku Policji w Grucie 

 

277 000,00 275 329,49 99,40 

23. 
Dobudowa do istniejącego budynku OSP w 

Plemiętach garażu 
120 000,00 118 357,27 98,63 

24. 
Modernizacja elewacji na budynku OSP 

Boguszewo 
32 000,00 31 037,92 96,99 

Dział 754 rozdział 75405 i 75412  Planowane nakłady 429 000,00 zł; Wykonanie 424 724,68 zł 
 

25. 
Budowa przedszkola – przygotowanie 

dokumentacji 
50 000,00 49 384,50 98,77 

Dział 801 rozdział 80104                   Planowane nakłady 50 000,00 zł; Wykonanie 49 384,50 zł 

 

26. 
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w Grucie 
25 000,00 25 000,00 100,00 

Dział 851 rozdział 85121                   Planowane nakłady 25 000,00 zł; Wykonanie 25 000,00 zł 

 
27. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta 98 407,00 98 384,06 99,98 

Dział 852 rozdział 85295                   Planowane nakłady 98 107,00 zł; Wykonanie 98 384,06 zł 
 

28. Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy 4 000,00 4 000,00 100,00 

Dział 853 rozdział 853933                     Planowane nakłady 4 000,00 zł; Wykonanie 4 000,00 zł 

 

29. Żłobek - rozbudowa 290 000,00 272 115,12 93,83 

Dział 855 rozdział 85505               Planowane nakłady 290 000,00 zł; Wykonanie 272 115,12 zł 

 

30. Utworzenie punktu selektywnego zbierania 

odpadów 
310 000,00 7 257,00 2,34 
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31. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w 

Okoninie 
26 000,00 25 000,00 96,15 

Dział 900 rozdział 90002, 90015     Planowane nakłady 336 000,00 zł; Wykonanie 32 257,00 zł 

 

32. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy 

wiejskiej w Mełnie 
54 000,00 50 000,00 92,59 

33. Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie 25 000,00 21 090,71 84,36 

34. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce 

Królewskiej 
20 000,00 0,00 0,00 

35. Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy 

wiejskiej w Pokrzywnie 
10 000,00 2 439,00 24,39 

Dział 921 rozdział 92109                 Planowane nakłady 109 000,00 zł; Wykonanie 73 529,71 zł 

 

36. Budowa Sali sportowej w Nicwałdzie – 

przygotowanie dokumentacji 
50 000,00 49 200,00 98,40 

37. Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie 20 000,00 9 200,40 46,00 

Dział 926 rozdział 92601, 92605       Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 58 400,40 zł 

Razem 3 855 727,00 2 881 396,48 74,73 
Źródło: Opracowanie własne 

 

3.7. Uzyskane dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku 

 

W 2020 roku gmina Gruta uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 

6 019 821,13 zł. Wysokość dofinansowania stanowiła 14,67% całości budżetu.  

Do najważniejszych z nich zaliczono: 

1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-

ściekowej w miejscowości Gruta 

Plan         476 801,00 zł Wykonanie      476 801,00 zł         100,00 % 

Zaplanowano dochód, w związku z realizacją umowy o pomocy, na realizację zadania  

pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-

ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania 

 I etapu 677 935,00 zł – rok 2019 

II etapu 476 801,00 zł – rok 2020 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymagało 

przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę 

poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu 

do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego  
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z normami oczyszczania ścieków. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończono  

w III kwartale 2019 r. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w I półroczu 2020 r. 

 

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi 

wojewódzkiej nr 538 Radzyń chełmiński – Łasin – Rozdroże 

 

Plan           23 626,00 zł Wykonanie         23 626,00 zł  100,00 % 

Gmina Gruta podpisała umowę w kwestii dofinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – 

Rozdroże. Realizację zadania zakończono w II kw. 2019 r., i oddano do użytku 1,03 km drogi dla 

rowerów. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w 2020 r. i na rachunek gminy wpłynęła 

końcowa kwota 23 626,00 zł. 

3. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych  

Plan    500 000,00 zł Wykonanie   500 000,00 zł 100,00 % 

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. gmina Gruta otrzymała 

wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w wysokości 500 000,00 zł. Środki wykorzystano w 2020 roku na finansowanie rozpoczętych 

inwestycji prowadzonych przez gminę Gruta, m.in. rozbudowę siedziby OSP  

w Plemiętach, remont i adaptację pomieszczeń na cele Posterunku Policji w Grucie, budowę 

spinki wodnej Mełno-Boguszewo oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje 

planowane w 2021 roku. 

4. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa 

nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły 

podstawowej w Grucie   

Plan                 0,00 zł       Wykonanie   4 700 000,00 zł 100,00 % 

Kwota 4 700 000,00 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w całości została przeznaczona na inwestycję związaną z budową nowego centralnego 

Przedszkola Samorządowego w miejscowości Gruta. Zadanie przewidziane do realizacji  

w latach 2021-2022. 

5. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta – Program „Senior +” 

Plan    78 107,00 zł   Wykonanie    77 759,64 zł         99,56 % 

Gminie Gruta przyznano środki na realizację zadania zleconego w ramach programu 

wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, Edycja 2020., na utworzenie KLUBU SENIOR+, 
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moduł I – adaptacja pomieszczenia gminnego na potrzeby Klubu. W ramach funduszy 

pozyskanych w tym projekcie, wyremontowano cały obiekt Gminnego Centrum Kultury w Grucie, 

doposażono do w niezbędne meble wszystkie pomieszczenia oraz doposażono w artykuły AGD 

niezbędne do realizacji Projektu w następnych latach. 

6. Rozbudowa Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie – Program „Maluch +” 

Plan           220 000,00 zł          Wykonanie    217 524,98 zł          98,88 %    

Środki finansowe pozyskano w 2020 roku z rządowego programu Maluch +. W dniu 22.04.2020 

r. podpisano umowę, w ramach której przekazane zostały środki na utworzenie  

10 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach zadania do istniejącego żłobka 

dobudowano nowoczesną salę do zajęć zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 

wymieniono piec centralnego ogrzewania oraz wyposażono plac zabaw znajdujący się przy 

budynku.  

7. Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie 

Plan           10 000,00 zł          Wykonanie        4 600,02 zł          46,00 %    

W ramach realizowanego przez samorząd województwa programu współfinansowanego  

ze środków europejskich pod nazwą „Mała infrastruktura sportowa” gmina Gruta otrzymała 

dotację celową z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na budowę siłowni zewnętrznej 

w Salnie. Wkład własny na realizację zadania stanowił środki funduszu sołeckiego Salno. Środki 

zostały w całości przeznaczone na powstanie nowego obiektu sportowego dla mieszkańców 

Salna. 

 

8. Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2019 roku  w ramach 

funduszu sołeckiego. 

Plan      19 509,31 zł Wykonanie   19 509,31 zł 100,00%  
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4. Zamówienia Publiczne 

 

Otrzymane w 2020 roku środki publiczne na realizację zdań własnych i zleconych gmina 

Gruta wydatkowała zgodnie z obowiązującym prawem. Zadania zapisane w budżecie na początku 

roku zapisano w planie zamówień publicznych, tzn. dokonano ich podziału pod względem 

procedur z zastosowaniem których, należało dokonać wyboru Wykonawców roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi. Plan postępowań o udzielenie zamówień zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta. Wraz ze zmianami wprowadzanymi do budżetu   

w roku 2020 dokonywano zmian zapisów w Planie zamówień. 

Procesy zakupów były prowadzone w sposób transparentny, informacje o prowadzonych 

postępowaniach zamówień publicznych zamieszczane były na Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Grucie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gruta.  

Ponadto gmina Gruta jako Zamawiający publikowała ogłoszenia o wszczęciu postępowań 

zamówień publicznych na stronach internetowych instytucji nadzorujących proces prowadzenia 

zamówień publicznych. W 2020 r. opublikowano jedno ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Ogłoszenie to dotyczyło postępowania przetargowego wyboru Wykonawcy usługi: 

Odbioru i zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Gruta. Ponadto, 

zgodnie z obowiązującym prawem publikowano ogłoszenia prowadzonych postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych prowadzonym przez 

Urząd Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta.  

W 2020 r. przeprowadzono łącznie 91 postępowań zgodnie z regulaminem własnym 

jednostki i ustawą Prawo zamówień publicznych. Opublikowano 49 ogłoszeń w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz 1 ogłoszenie w Dzienniku Unii Europejskiej. W przypadku  

41 postępowań wysyłano zaproszenia bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców. Zamawiający 

19 razy unieważniał postępowania w przypadku, kiedy oferty złożone przez Wykonawców 

zawierały ceny, które znacząco przewyższały kwotę przewidzianą w budżecie na realizację 

przedmiotu zamówienia. Unieważniano również postępowania w przypadkach, kiedy 

Wykonawcy nie złożyli żadnych ofert. Po przeprowadzeniu postępowań publikowanych  

w Biuletynie Zamówień Publicznych łącznie wydatkowano 6.959.225,91 zł środków publicznych                             

w postępowaniach zamówień publicznych prowadzonych na podstawie art. 39 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, tj. z zastosowaniem procedury „przetarg nieograniczony”. Zawarto                 

8 umów na realizację różnego typu dostaw (w tym: zakup paliwa, opału, materiałów biurowych, 

doposażenia nowo tworzonych lub istniejących jednostek gminnych), 9 umów na realizację robót 

budowlanych (remonty dróg, remonty budynków gminnych) oraz podpisano umowy  

z 13 Wykonawcami realizującymi na rzecz Gminy różnego rodzaje usługi (pocztowe, projektowe, 

odbiór azbestu, itp.).  

Postępowania zamówień publicznych prowadzono z należytą starannością i rzetelnością, 

dobierając kryteria jakościowe wyboru ofert takie, które pozwalały na jak najlepsze oraz 

efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.  

W 2020 r. Gmina, podjęła wszystkie niezbędne działania do przygotowania Urzędu Gminy 

w Grucie do zmian wprowadzonych nowelizacją nowego prawa zamówień publicznych, które 

wprowadzono od 1 stycznia 2021 r., przygotowując w ten sposób Urząd Gminy w Grucie jako 

Zamawiającego do prowadzenia postępowań zamówień publicznych z wykorzystaniem narzędzi 

elektronicznych zgodnie z obowiązującym od nowego roku prawem. Ustawodawca proces 

zamówień publicznych w całości przeniósł do e-urzędu. W ten sposób od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Wykonawcy mają obowiązek prawny składania ofert tylko w wyznaczonym to tego miejscu,  

na tzw. Miniportalu, nadzorowanym przez Urząd Zamówień Publicznych i posługiwania się 

podpisem elektronicznym dopuszczonym do obrotu prawnego.  

Tabela 11. Rejestr zamówień publicznych udzielonych w 2020 roku. 

Lp . Przetarg /tytuł Szacowana  

wartość brutto 

zamówienia 

Tryb 

procedury 

Ilość  

złożonych 

ofert 

Wybrany 

Wykonawca – adres 

Wartość oferty 

brutto 

1.  Usługi z zakresu obsługi 

prawnej 

39 912,00 zł regulamin 0 unieważniony  

2.  Dostawa benzyny i oleju 

napędowego dla Gminy 

Gruta w roku 2020 

151 502,64 zł regulamin 1 FIRMA  ITANK  S.C. 

Marzenna, Tsanakas, 

Iraklis Tsanakas, Gruta, 

86-330 Mełno 

147 390,84 zł 

3.  Dostawa oleju 

opałowego dla Gminy 

Gruta 

123 164,99 zł regulamin 4 OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. 

Szosa Rypińska 26, 87-

400 Golub-Dobrzyń 

126 407,10 zł 

4.  Sukcesywna dostawa 

materiałów biurowych 

dla Gminy Gruta w roku 

2020 – etap I 

101 244,53 zł regulamin 3 MAK Sp. z o.o. ul. 

Kozacka 3, 87-100 Toruń 
38 411,79 zł 
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5.  Sukcesywne dostawy 

środków czystości dla 

Gminy Gruta w roku 

2020 

30 420,69 zł regulamin 2 Biuro Plus Janowscy 

Broniewskiego 18-22, 

87-100 Toruń 

20 775,01 zł 

6.  Świadczenie usług 

pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym 

w zakresie 

przyjmowania, 

przemieszczania i 

doręczania przesyłek 

pocztowych oraz ich 

ewentualnych zwrotów 

128 384,75 zł art. 39 

przetarg 

nieogranicz

ony 

1 unieważniony 130 343, 60 

7.  Dostawy tonerów, tuszy 

oraz innych materiałów 

eksploatacyjnych do 

drukarek 

komputerowych 

i kserokopiarek na lata 

2020-2021 

101 244,53 zł regulamin 3 MAK Sp. z o.o. ul. 

Kozacka 3, 87-100 Toruń 
38 411,79 zł 

8.  Dostawa materiałów 

biurowych dla jednostek 

18 900,00 zł regulamin 4 Partner XXI Kleks Sp. j,  

ul. Dworcowa, 87-100  

Toruń 

18 229,15 zł 

9.  Dostawy materiałów do 

napraw bieżących dróg 

Gminy Gruta 

117 500,00 zł regulamin 9 Zadanie 1  FHU Ewa 

Górska,  Gruta 80,  86-

330 Mełno  27.121,50 zł 

Zadanie 2  Orzeł FHU 

Wiśniewska Justyna 

,Pokrzywno 38 , 86-330 

Mełno 61.500,00 zł 

Zadanie 3 Orzeł FHU 

Wiśniewska Justyna 

,Pokrzywno 38 , 86-330 

Mełno 30.750,00 zł 

Zadanie 4 1. FHU 

Kowalczyk S.C, Siercza 

370, 32-020, 3.382,50 zł 

Zadanie 5 FHU 

Kowalczyk S.C, Siercza 

370, 32-020 2.029,50 zł 

124 783,50 zł 

10.  Opracowanie wstępnej 

koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej - 

rozbudowa istniejącego 

obiektu szkoły 

podstawowej o 

pomieszczenia 

przedszkola 

samorządowego w 

Gminie Gruta 

5 000,00 zł regulamin 1 unieważniony 18 450,00 zł 

11.  Dostawa materiałów 

biurowych dla jednostek 

(ETAP II) 

58 011,57 zł regulamin 2 Zadanie 1:  Dostawa 

materiałów biurowych 

dla jednostek Biuro Plus 

28 132,15 zł 
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Janowscy Broniewskiego 

18-22, 87-100 Toruń - 

14.442,11  zł Zadanie 2:  

– Dostawa naczyń 

jednorazowego użytku 

Biuro Plus Janowscy 

Broniewskiego 18-22, 

87-100 Toruń - 6.306,63  

zł brutto Dostawa 

materiałów biurowych 

dla Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Grucie  Partner XXI Kleks 

Sp. j,, ul. Dworcowa, 87-

100 Toruń, 7.383,41  zł 

brutto 

12.  Remont i adaptacja 

gminnego lokalu 

mieszkalnego na 

potrzeby Posterunku 

Policji w Grucie wraz z 

wykonaniem 

dokumentacji 

projektowej 

200 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

2 unieważnione CONCEPT 

373.700,00 zł ; 

REM-BUD 

309.620,52 zł 

13.  Świadczenie usług 

pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym 

w zakresie 

przyjmowania, 

przemieszczania i 

doręczania przesyłek 

pocztowych oraz ich 

ewentualnych zwrotów 

266 078,20 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

1 Poczta Polska Spółka 

Akcyjna, ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8,  00-940 

Warszawa 

270 117,10 zł 

14.  Sporządzenie 

kompleksowej 

dokumentacji 

projektowo- 

kosztorysowej na 

zadanie pn.: Rozbudowa 

i przebudowa budynku 

Żłobka w miejscowości 

Nicwałd 60, gmina Gruta 

35 000,00 zł art. 39/ 

nieogranicz

ony 

8 Pracownia 

Architektoniczna 

Architekt Czajka Tomasz, 

ul. Solna 2, 86-300 

Grudziądz 

19 311,00 zł 

15.  Sukcesywne dostawy 

fabrycznie nowych części 

na bieżące potrzeby 

utrzymania obiektów 

gminnych 

110 000,00 zł regulamin 1 Zakład Produkcyjno 

Handlowy KRASBUD 

Zdzisław Krasnodębski, 

Mały Rudnik 103, 86-

304 Grudziądz 

22 009,37 zł 

16.  Dostawa: 1.) zgarniacza 

drogowego, 2.) 

ciągnionego wału 

drogowego 

przeznaczonego do 

145 000,00 zł regulamin 1 ZREMB POLAND SP. Z 

O.O., ul. Kościuszki 

103/107, 21-560 

Międzyrzec Podlaski 

104 550,00 zł 
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zagęszczania dróg 

gruntowych 

17.  Zakup wodomierzy do 

wody zimnej 

33 000,00 zł regulamin 0 unieważniony  

18.  Adaptacja gminnego 

lokalu mieszkalnego na 

potrzeby Posterunku 

Policji w Grucie – 

wykonanie dokumentacji 

projektowej 

#ADR! art. 29 

/nieogranic

zony 

3 BIURO PROJEKTÓW, 

NADZORÓW I OBSŁUGI 

INWESTYCJI 

BUDOWLANYCH 

BYTNAR 

BUDOWNICTWO PIOTR 

BYTNAR, ul. Piłsudskiego 

2/6, 87-200 Wąbrzeźno 

17 700,00 zł 

19.  Dobudowa garażu do 

istniejącego  budynku 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Plemiętach 

100 000,00 zł art. 29 

/nieogranic

zony 

4 KOGA Inwestycje 

Budowlane Sp. z o.o., 

Sp. k., ul. Gdańska 5m 5, 

85-005 Bydgoszcz 

115 454,79 zł 

20.  Demontaż, transport i 

unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy 

Gruta 

55 250,00 zł regulamin 2 PRO-EKO SERWIS Sp. z 

o.o., Bierzewice 62 

09-500 Gostynin 

37 800,04 zł 

21.  Przygotowanie 

dokumentacji 

projektowej dotyczącej 

budowy sieci 

wodociągowych: Mełno-

Gruta i Mełno-

Boguszewo 

5 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

1 Biuro Inwestycyjno-

Projektowe Tadeusz 

Ties, ul. Gałczyńskiego 

22 86-300 Grudziądz 

4 920,00 zł 

22.  Utwardzenie terenów 

użyteczności publicznej 

kostką brukową 

79 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

7 Kompleksowe Usługi 

Brukarskie, Patryk 

Stankiewicz ul. Legionów 

44/37, 86-300 Grudziądz 

70 000,00 zł 

23.  Wodomierzy do wody 

zimnej 

33 000,00 zł regulamin 1 TERMABUD TOMASZ 

Ćwiertnia ul. Ostródzka 

23 54-116 Wrocław 

27 266,64 zł 

24.  Roboty budowlane: 

UTWORZENIE KLUBU 

SENIOR+ W GRUCIE – 

remont pomieszczeń 

obiektu gminnego 

73 107,00 zł art. 39/ 

nieogranicz

ony 

4 KOGA Inwestycje 

Budowlane Sp. z o.o., 

Sp. k., ul. Gdańska 5m 5, 

85-005 Bydgoszcz 

59 806,20 zł 

25.  Wykonanie 

dokumentacji 

projektowych 

przebudowy dróg 

gminnych w Gminie 

Gruta 

50 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

 Część 2: Biuro Projektów 

Budowlanych Sp. z o.o., 

al.. Grunwaldzka 

56/202, 80-241 Gdańsk, 

Część 1 -unieważniono 

10 000,00 zł 

26.  Remont elewacji 

budynku OSP w 

Boguszewie 

30 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

4 KOGA Inwestycje 

Budowlane Sp. z o.o., 

Sp. k., ul. Gdańska 5m 5, 

85-005 Bydgoszcz 

31 037,00 zł 
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27.  Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej przebudowy 

drogi  gminnej w 

Annowie 

   unieważnione  

28.  Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej pn.: Budowa 

Przedszkola 

Samorządowego w 

Grucie 

50 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

9 Pracownia 

Architektoniczna 

Architekt Czajka Tomasz, 

ul. Solna 2, 86-300 

Grudziądz 

44 895,00 zł 

29.  Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej przebudowy 

drogi  gminnej w 

Annowie 

30 000,00 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

3 Biuro Projektów 

Budowlanych Sp. z o.o., 

al.. Grunwaldzka 

56/202, 80-241 Gdańsk 

25 000,00 zł 

30.  Usuwanie odpadów z 

folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania 

balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag 

 art. 39 / 

nieogranicz

ony 

 unieważniony  

31.  Część I: Dostawa 

materiału roślinnego do 

wykonania zadania pt.:  

Rewitalizacja Parku 

Dworskiego w 

miejscowości Gruta, 

gmina Gruta - etap IV , 

Część II: Dostawa: 

materiału roślinnego do 

wykonania zadania 

polegającego na 

wykonaniu nasadzeń 

zastępczych w celu 

zrekompensowania 

ubytku drzewostanu na 

działkach gminnych 

12 000,00 zł regulamin 2 Część I (kwota 5400 zł), 

Klematys. Centrum 

Ogrodowe. Błędowski A. 

Szosa Toruńska 40, 86-

300 Grudziądz Część II 

(kwota 2818,80 zł): 

Trans - Plant Jakub 

Jąkalski, ul. Krótka 20/6, 

83-000 Pruszcz Gdański 

8 218,80 zł 

32.  UTWORZENIE KLUBU 

SENIOR+ W GRUCIE. 

Dostawy - doposażenie 

obiektu 

20 982,45 zł art. 39 / 

nieogranicz

ony 

6 Część I i II: 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PHU  BMS  Sp. J. Z. 

Bielecki ul. Staszica 22, 

82-500 Kwidzyn Część III 

i IV - UNIEWAŻNONE 

13 328,85 zł 

33.  Usługa: Część I -   

Rozbiórka i zgruzowanie 

budynku po siedzibie 

OSP w Dąbrówce 

Królewskiej dz. ew. nr 

103/2 Dąbrówka 

Królewska  , Część II -  

Pokruszenie i 

rozplantowanie gruzu 

 regulamin  unieważnione  
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ceglano - betonowego w 

Okoninie 

34.  Roboty budowlane - 

Adaptacja gminnego 

lokalu mieszkalnego na 

potrzeby Posterunku 

Policji w Grucie 

181 853,36 zł art. 39 

/nieogranic

zony 

4 Usługi Remontowo 

Budowlane URBUD 

Grzegorz Urbański, ul. 

Sadowa 2, 83-230 

Smętowo 

244 920,88 zł 

35.  Roboty budowlane: 

Rozbudowa i 

przebudowa budynku 

Żłobka w miejscowości 

Nicwałd 60, Gmina Gruta 

dz. nr 63/16, obręb 

225 689,00 zł art. 39 

/nieogranic

zony 

2 REM -BUD Sp.j.  

Matczyński, Kosiński, ul. 

Dąbrowskiego 15, 86-

300 Grudziądz 

151 608,62 zł 

36.  Usługa:  Renowacja 

trzech zbiorników 

retencyjnych na wodę w 

Grucie 

100 000,00 zł regulamin 2 DUKO Engineering Sp. z 

o.o., ul. Wołowska 92a, 

60-167 Poznań 

90 405,00 zł 

37.  Usługa:  Usuwanie 

odpadów z folii 

rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania 

balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag 

27 777,78 zł regulamin 0 unieważnione  

38.  Doposażenie 

tworzonego Klubu 

SENIOR II 

7 635,25 zł art. 39 

/nieogranic

zony 

4 Część I -  Meble na 

wymiar z pełnym 

montażem  (usługa)  

STOL-BACH Bachanek 

Andrzej Annowo 57, 86-

330 Mełno; Część II - 

4.100,00 zł Doposażenie 

kuchni GUSTIMO 

Monika Gąbka Gać 46A, 

86-302 Grudziądz - 

3.852,09 zł 

7 952,00 zł 

39.  Zakup biletów 

miesięcznych dla 

uczniów dojeżdżających 

do szkół na terenie 

Gminy Gruta w roku 

szkolnym 2020/2021 w 

dni nauki szkolnej 

597 612,40 zł art. 39/ 

nieogranicz

ony 

3 ARRIVA BUS TRANSPORT 

PLSKA Sp. z o.o. ul. 

Dąbrowskiego 8-24,87-

100 Toruń 

269 732,40 zł 

40.  Usługa: Część I -   

Rozbiórka i zgruzowanie 

budynku po siedzibie 

OSP w Dąbrówce 

Królewskiej dz.ew. nr 

103/2 Dąbrówka 

Królewska  , Część II -  

Pokruszenie i 

rozplantowanie gruzu 

ceglano - betonowego w 

Okoninie 

25 000,00 zł regulamin 2 Część I: unieważniono 

Część II :  Orzeł  F.H.U.  

Wisionka  Sklep 

Wielobranżowy Justyna 

Wiśniewska, Pokrzywno 

38, 86-330 Mełno 

7 995,00 zł 
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41.  Usługa odbioru i 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych 

od właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych, 

położonych na terenie 

gminy Gruta  w okresie 

od 01.01.2021 do 

31.12.2022 r. 

2 400 000,00 zł Dz UE 3 Miejskie Wodociągi i 

Oczyszczalnia sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 28/30, 

86-300 Grudziądz 

2 589 859,44 zł 

42.  Usługa:  Okresowe 

przeglądy sprzętu 

gaśniczego znajdującego 

się w budynkach 

będących własnością 

Gminy Gruta 

9 756,10 zł regulamin 0 unieważnione  

43.   

Usługa:  Rozbiórka i 

zgruzowanie budynku po 

siedzibie OSP w 

Dąbrówce Królewskiej 

dz. ew. nr 103/2 

Dąbrówka Królewska 

20 000,00 zł regulamin 1 Orzeł  F.H.U.  Wisionka  

Sklep Wielobranż. 

Justyna Wiśniewska, 

Pokrzywno 38-Okonin, 

86-330 Mełno 

20 004,72 zł 

44.  Sporządzenie audytu 

energetycznego dla 

budynku  gminnego - 

NZOZ w Grucie 

5 000,00 zł regulamin 1 Jakub Grochocki, ul. 

Graniczna 4, 86-134 

Dolna Grupa 

2 925,00 zł 

45.  Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej - 

termomodernizacja 

budynku  gminnego - 

NZOZ w Grucie 

25 000,00 zł art. 39 4 PUH Zarbud Jarosław 

Zaremba ul. Kościelna 

10/3, 86-300 Grudziądz 

27 060,00 zł 

46.  Doposażenie  

tworzonego Klubu 

SENIOR (3) 

17 000,00 zł art. 39 7 Część I - Meble dostawa 

z montażem - MATAGO 

GROUP Mateusz 

Gembicki ul. Trzebnicka 

28, 50-246 Wrocław 

6.076,20 zł, Część II -  

Sprzęt elektryczny -  

DRZEWIARZ-BIS  Sp. z 

o.o. ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 46a, 87-

600 Lipno 8.628,45 zł; 

Część III – akcesoria 

edukacyjne i 

aktywizujące -   

DRZEWIARZ-BIS  Sp. z 

o.o. ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 46a, 87-

600 Lipno 2.410,80 zł 

17 115,45 zł 

47.  Zlecenie wykonania 

dokumentacji 

50 000,00 zł art. 39 13 PIN Projekty i 

Nieruchomości  
49 200,00 zł 
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projektowej: Hala 

sportowa Nicwałd 

Marzena Kłosowska ul. 

Gdańska 54, 89-600 

Chojnice 

48.  Utrzymanie 

przejezdności 

(odśnieżanie) dróg i 

placów gminnych na 

terenie gminy Gruta w 

sezonie zimowym 

2020/2021 

10 000,00 zł regulamin 1 MIROSŁAW ABRAMEK z 

siedzibą w Okoninie, 

Okonin nr 86, 86-330 

Mełno 

129,6 zł  - za 1 

roboczo 

godzinę 

49.  Zakup, dostawa i montaż 

urządzeń siłowni 

zewnętrznej w Salnie. 

16 260,16 zł regulamin 3 Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 74, 87-

100 

9 200,40 zł 

50.  Wymiana kotła CO w 

obiekcie Gminy Gruta-  

żłobek Nicwałd 

32 520,33 zł regulamin 1 Home Service. Paweł 

Stanisławski, ul. 

Tysiąclecia 14 87-220 

Radzyń Chełmiński, 

27 798,00 zł 

51.  Budowa sieci 

wodociągowej na 

odcinku Mełno-

Boguszewo 

180 000,00 zł art.39 3 Zakład Usług Wodno –

Wodociągowych 

Czajkowski sp. z o.o., ul. 

Promykowa 4, 87-300 

Brodnica 

208 977,00 zł 

52.  Utworzenie Punktu 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

w Gminie Gruta / robota 

budowlana 

1 450 000,00 zł art. 39 rb - 2, d -1 rb - Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  ZOJAX  

s.c., Jan i Zofia Wildman 

83-210 Zblewo, ul. 

Kasztanowa 3; d - 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PERKOZ Sp. z o.o. ul. 

Gen. Sikorskiego 19A, 

87-300 Brodnica 

rb - 875883,50 

zł, d - 442 

800,00 zł 

53.  Zakup, dostawa i montaż 

urządzeń Placu Zabaw w 

miejscowości Nicwałd 

60, Gmina Gruta, działka 

nr 63/16 

34 080,38 zł   unieważnienie - 

postępowanie 

obarczone wadą 

 

54.  Utrzymanie 

przejezdności 

(odśnieżanie) dróg i 

placów gminnych na 

terenie gminy Gruta w 

sezonie zimowym 

2020/2021 

9 259,26 zł regulamin 0 unieważnienie  

55.  Zakup, dostawa i montaż 

urządzeń Placu Zabaw w 

miejscowości Nicwałd 

60, Gmina Gruta, działka 

nr 63/16 

34 080,38 zł regulamin 1 Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej 25, 90-248 

Łódź 

37 341,00 zł 
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56.  Sporządzenie 

protokołów z 

przeglądów rocznych i 

pięcioletnich 

budowlanych dla 

budynków będących 

własnością gminy Gruta 

11 382,11 zł regulamin 3 1) Zadanie I: 

Sporządzenie 

protokołów z 

przeglądów rocznych 

dotyczących stanu 

technicznego dróg 

gminnych i obiektów 

mostowych na terenie 

gminy Gruta: 9.900,00 

zł, 2) Zadanie II: 

Sporządzenie 

protokołów z 

przeglądów rocznych i 

pięcioletnich 

budowlanych, 

sanitarnych i gazowych 

dla budynków będących 

własnością gminy Gruta 

z wyłączeniem 

przeglądów instalacji 

elektrycznej oraz 

przeglądów 

kominowych: ED-BUD 

Chruszczewski Edward, 

Stanisława 

Komoniewskiego 17, 14-

220 Kisielice: 5.000,00 zł 

3) Zadanie III: 

Sporządzenie 

protokołów z 

przeglądów rocznych 

placów zabaw, boisk i 

siłowni zewnętrznych.: 

ED-BUD Chruszczewski 

Edward, Stanisława 

Komoniewskiego 17, 14-

220 Kisielice: 2.500,00 zł 

16 500,00 zł 

57.  Doposażenie Żłobka II 30 000,00 zł art. 39 5 - 

niektórzy 

Wykonaw

cy składali 

oferty na 

wszystkie 

zadania 

Część I Dostawa: Meble - 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.  

ul. POW 25, 90-248 Łódź 

8.055,00 zł, Część II: 

Dostawa - Wyposażenie 

sal żłobka Nowa Szkoła 

sp. z o.o.  ul. POW 25, 

90-248 Łódź 10.574,80 

zł, Część III: Dostawa: 

Zabawki i materiały 

dydaktyczne- Nowa 

Szkoła sp. z o.o.  ul. 

POW 25, 90-248 Łódź 

3.615,66 zł 

22 244,80 zł 

58.  Dostawa materiałów 

biurowych  - II 

2 439,02 zł regulamin 2 Biuro Plus Janowscy 

Broniewskiego 18-22, 

87-100 Toruń 

2 181,33 zł 
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59.  Utrzymanie 

przejezdności 

(odśnieżanie) dróg i 

placów gminnych na 

terenie gminy Gruta w 

sezonie zimowym 

2020/2021 

7 407,41 zł regulamin 0 unieważnienie  

60.  OSP - doposażenie 15 000,00 zł regulamin 2 Oddział Wojewódzki 

Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP, ul. 

Legionów 70/76,  87-100 

Toruń 

19 852,51 zł 

61.  Przygotowanie 

dokumentacji 

projektowej – 

rewitalizacja plaży nad 

jeziorem Dużym w Grucie 

8 000,00 zł art. 39 5 Zakład Usług 

Technicznych 80-541 

Gdańsk, ul. Bliska 1B/5 

8 000,00 zł 

62.  Utrzymanie 

przejezdności 

(odśnieżanie) dróg i 

placów gminnych na 

terenie gminy Gruta w 

sezonie zimowym 

2020/2021 

7 407,41 zł  1 AGRO USŁUGI Kurzyński 

Kazimierz, Gołębiewo 8, 

87-220 Radzyń 

Chełmiński 

162,00 zł za 1 

roboczo-

godzinę 

63.  Promocja - kalendarze i 

kartki 

8 500,00 zł regulamin 2 Drukarnia EPROS Sp. z o 

o., ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17, 86-

300 Grudziądz 

8 253,30 zł 

64.  Oświetlenie placów i ulic 

gminy Gruta 

180 000,00 zł art. 66 1 Energa Oświetlenie Sp. z 

o.o., ul. Rzemieślnicza 

17/19, 81-855 Sopot 

180 000,00 

65.  Roboty budowlane - 

naprawa krawężników w 

Mełnie i remont tarasu 

w UG Gruta 

18 000,00 zł  0 unieważnienie  

66.  Utrzymanie 

przejezdności 

(odśnieżanie) dróg i 

placów gminnych na 

terenie gminy Gruta w 

sezonie zimowym 

2020/2021 

5 555,56 zł regulamin 0 unieważnienie  

67.  Optymalizacja -   Analiza 

możliwości optymalizacji 

/ zastosowania 

alternatywnych 

metodologii kalkulacji 

prewspółczynnika VAT 

dla Gminy oraz 

weryfikacja poprawności 

kalkulacji i stosowania 

prewspółczynnika na 

60 000,00 zł regulamin 1 BT&A Legal, Ciszewski 

Sawiński i Wspólnicy 

Kancelaria Prawnicza 

Sp. k., ul. Piątkowska 

122/6, 60-649 Poznań 

6% wartości 

odzyskanego 

podatku VAT 
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bieżący rok podatkowy  

acja - VAT 

68.  Remont nawierzchni 

drogi gminnej  nr 

041406C Orle - Gruta od 

km 0+000 do km1+151 

559 372,99 zł art.. 39 8 Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych DROBUD sp 

.z o.o .ul. 1 Maja 61, 87-

200 Wąbrzeźno 

377 303,59 

69.  Zakup, dostawa i montaż 

urządzeń Placu Zabaw w 

miejscowości Nicwałd 

60, Gmina Gruta, działka 

nr 63/16 

34 080,38 zł regulamin 1 Nowa Szkoła Spółka z 

o.o. w Łodzi, ul. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 

25, 

37341 

70.  Sporządzanie analiz 

architektoniczno-

urbanistycznych, 

projektów decyzji 

o warunkach zabudowy 

oraz projektów decyzji 

o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego na 

rok 2021 

18 000,00 zł regulamin 3 Artur Składanek Biuro 

Urbanistyczne al. 23 

Stycznia, 86-300 

Grudziądz 

19 200,00 zł 

71.  Roboty budowlane - 

naprawa krawężników w 

Mełnie i remont tarasu 

w UG Gruta 

18 000,00 zł art. 39 1 USŁUGI BRUKARSKIE 

PAST BRUK PATRYK 

STANKIEWICZ, 

Białochowo 76A, 86-318 

Rogóźno 

7 500,00 zł 

72.  Wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt 

68 000,00 zł regulamin 0 unieważnienie  

73.  Obsługa geodezyjna 20 000,00 zł regulamin 2 GEOD ZU Geodezyjnych 

ul. Murowa 59/5 86-300 

Grudziądz 

10 147,50 zł 

74.  Materiały biurowe 66 254,00 zł regulamin 4 Partner XXI Kleks Sp. j,  

ul. Dworcowa, 87-100  

Toruń  - UG G,Biuro Plus 

Janowscy Broniewskiego 

18-22, 87-100 Toruń 

43 716,05 zł 

75.  środki czystości 56 949,25 zł regulamin 4 Biuro Plus Janowscy 

Broniewskiego 18-22, 

87-100 Toruń 

36 560,37 zł 

76.  Sukcesywne dostawy 

wyrobów do obsługi sieci 

wod-kan - szacowanie 

wartości zamówienia, 

koszt 12 miesięcy obsługi 

sieci 

110 000,00 zł regulamin 1 ZP-H  KRASBUD  

Zdzisław Krasnodębski, 

Mały Rudnik 103, 86-

304 Grudziądz 

24046,5  - 

wycena 

pojedynczych 

części 

najczęściej 

zamawianych 

77.  Wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt 

/schronisko/ 

68 000,00 zł regulamin 2 Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o., 

ul. Dworcowa 47, 86-

300 Grudziądz 

78 387,90 zł 
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78.  Analizy wody i ścieków 28 000,00 zł regulamin 3 Miejskie Wodociągi i 

Oczyszczalnia sp. z o.o.,  

ul. Mickiewicza 28/30, 

86-300 Grudziądz 

21 668,63 zł 

79.  Odbiór i 

zagospodarowanie: 

odpady z jednostek 

45 000,00 zł regulamin 0 unieważnienie  

80.  Zakup i dostawa sprzętu 

teleinformatycznego dla 

gminy Gruta 

92 000,00 zł regulamin 3 CZĘŚCI I - zakup i 

dostawa serwera wraz z 

UPS, switch’y 

zarządzanych, dysku 

sieciowego do 

wykonywania kopii 

zapasowych wraz z 

wdrożeniem -Rensoft 

s.c. Renata Czecholińska, 

Robert Kortas, Krzysztof 

Kirejczyk, Jarosław 

Zawadzki, ul. Dworcowa 

14, 86-300 Grudziądz: 

62 955,00 zł brutto; 

CZĘŚCI II- Zakup i 

dostawa kopiarki -  Copy 

System Leszek Stróż, ul. 

Św. Trójcy 11/25, 85-224 

Bydgoszcz: 16 998,60 zł 

brutto; CZĘŚCI III – 

Zakup i dostawa 

zestawu do monitoringu 

- Inter-Comp.PL Marek 

Kowalski, ul. Dworcowa 

36a/9, 86-010 

Koronowo  11 986,00 zł 

brutto. 

91 939,60 zł 

81.  Zakup materiałów do 

utwardzenia nawierzchni 

24 223,00 zł regulamin 2 ELL-BET Sp. j. B. 

Kisielewska, L. 

Czyżewski, Młyniec 

Pierwszy  ul. Toruńska 

35A, 87-162 

26 918,80 zł 

82.  Dostawa opału dla 

jednostek Gminy Gruta 

w 2020 r. 

200 000,00 zł art. 39 1 BDG GROUP Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Gajowa 99/40, 

85-7171 Bydgoszcz 

104 796,00 zł 

83.  Dostawa paliw dla 

jednostek Gminy Gruta 

/transport, opał/ 

246 000,00 zł art. 39 2 unieważnienie - 

postępowanie 

obarczone wadą 

 

84.  Odbiór i 

zagospodarowanie: 

odpady z jednostek w 

tym z oczyszczalni 

ścieków w Mełnie 

45 000,00 zł regulamin 3 Miejskie Wodociągi i 

Oczyszczalnia Sp. z o.o., 

ul. Mickiewicza 28/30, 

86-300 Grudziądz 

20969,28 
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85.  Druk  Głosu Gruty  - o 

różnej liczbie stron, druk 

plakatów A4 i A3 

12 500,00 zł regulamin 2 Drukarnia EPROS Sp. 

o.o., ul.PW 17, 86-300 

Grudziądz 

17 970,30 zł 

86.  Dostawy żywności:   

Część 1 pn.: Artykuły 

ogólnospożywcze – 

kwota: 85 786,68 zł , 

Część 2 pn.: Warzywa i 

owoce – kwota:  119 

989,94 zł, Część 3 pn.:  

Nabiał, wyroby 

mleczarskie – kwota: 40 

975,48  zł, Część 4 pn: 

Pieczywo – kwota: 10 

371,70 zł,  Część 5 

Nazwa zamówienia: 

Mięso, drób i wędliny – 

kwota: 172 163,52  zł, 

Część 6  Nazwa 

zamówienia:  Produkty 

mrożone – kwota: 104 

080,05 zł,   Część 7  

Nazwa zamówienia: 

Wody mineralne – 

kwota: 3 289,44 zł 

536 656,81 zł art. 39 art. 39 Część 5 -Nazwa 

zamówienia: Mięso, 

drób i wędliny , 

Wykonawca: Zakład 

Przetwórstwa Mięsnego, 

Tomasz Kawski, Gruta 

86-330 - 89.672,73 zł, 

Część 6 Nazwa 

zamówienia:  Produkty 

mrożone  Wykonawca: 

UNIFREEZE sp. z o.o. 

Miesiączkowo 110, 87-

320 Górzno  - 44.427,00  

zł 

134 099,73 zł 

87.  Remont obiektów 

gminnych - remont 

tarasu UG Gruta 

12 000,00 zł art. 39 0 unieważnienie  

88.  Zadanie 1 – 106.000,00 

zł Dostawa paliwa –

opałowego dla Gminy 

Gruta i jej jednostek 

organizacyjnych w 

terminie od 01.02.2021 

do 31.12.2021 r, Zadanie 

2 – 140 000,00 zł 

Dostawa paliw płynnych 

/napędowych/ dla 

Gminy Gruta i jej 

jednostek  

organizacyjnych w 

terminie od 01.02.2021 

do 31.12.2021 r. 

246 000,00 zł art. 39 2 OLKOP BIS Sp. z o.o. ul. 

Szosa Rypińska 26, 87-

400 Golub Dobrzyń - 

104.796,00 zł, ;FIRMA 

ITANK Marzenna 

Tsanakas Iraklis 

Tsanakas Gruta, 86-330 

Mełno - 144.382,32 zł 

249 178,32 zł 

89.  Działania 

infrastrukturalne 

przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-

gospodarczej w Gminie 

Gruta  /świetlice 

Dąbrówka Królewska - 

690069,74 zł, Kitnowo-

301732,07 zł, Jasiewo 

162967,18 zł/ 

991 963,99 zł art. 39 3 REM -BUD Sp.j.  

Matczyński, Kosiński, ul. 

Dąbrowskiego 15, 86-

300 Grudziądz - 

Dąbrówka Królewska, 

pozostałe unieważnione 

- dokumentacja 

obarczona wadą 

601 193,63 zł 
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90.  Dostawy materiałów do 

bieżących remontów 

dróg  (kruszywo) 

116 500,00 zł art. 39 1 PW HITOR sp. z o.o., sp. 

k., ul. Morowa 6, 87-100 

Toruń 

85 534,20 zł 

91.  Sukcesywne dostawy 

materiałów biurowych - 

GOPS 

39 912,00 zł regulamin 3 Partner XXI Kleks Sp. j,  

ul. Dworcowa, 87-100  

Toruń 

7 933,22 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Ochrona Środowiska 

 

5.1. Ochrona przyrody 

W granicach administracyjnych gminy Gruta znajduje się 2 598 hektarów obszarów prawnie 

chronionych. W ich zakres wchodzą obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), Obszar Chronionego Krajobrazu – 

Dolina Osy i Gardęgi oraz Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Rezerwat przyrody Dolina Osy, 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Słupski Gródek nad Osą”, użytki ekologiczne oraz  

18 pomników przyrody. 

Wójt Gminy Gruta w 2020 r. przyjął i pozytywnie rozpatrzył 77 złożonych przez 

mieszkańców Gminy zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości osób 

fizycznych.  

Wójt Gminy Gruta w 2020 r. wydał następujące zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

na podstawie wniosków złożonych przez:  

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu – wydano 6 zezwoleń 

b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie – wydano 1 zezwolenie. 

Gmina Gruta w 2020 r. na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, których jest 

właścicielem uzyskała zezwolenia:  

a) od Starosty Grudziądzkiego – 8 zezwoleń oraz  3 decyzje odmowne,  

b) od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 6 zezwoleń. 

W ramach otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu wykonano nasadzenia roślin żywopłotowych (ligustr pospolity) 

na terenie parku dworskiego w Grucie. 

 

5.1.1. Decyzje środowiskowe 

W ramach pracy Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzone są 

postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2020 r. 

prowadzono 6 postępowań w ww. zakresie. W wyniku czego wydano 2 decyzje umarzające 

postępowanie w całości, 2 decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, 2 postępowania w toku. 

5.1.2. Gospodarka leśna 
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Gmina Gruta jest właścicielem 4,27 ha lasu. Działki leśne położone są w Dąbrówce 

Królewskiej i Pokrzywnie. Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z zapisów ustawy o lasach. 

Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według uproszczonego 

planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.  

W 2020 r. dla dz. nr 17/4 w Pokrzywnie, będącej własnością Gminy Gruta opracowany został 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, który zatwierdziło Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.  

Na podstawie przygotowanej dokumentacji w 2021 r. w celu polepszenia stanu zdrowotnego lasu 

usunięte zostaną drzewa usychające, chore oraz złomy. 

 

5.1.3. Program Ochrony Środowiska  

W 2020 r. Gmina Gruta przystąpiła do opracowania Programu Ochrony Środowiska. 

Procedura i obowiązek wykonania Programu wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 a wytyczne do opracowania dokumentu przygotowane zostały przez Ministerstwo Klimatu   

i Środowiska. W Programie zostaną omówione kierunki ochrony środowiska w gminie  

w odniesieniu m.in. do: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, 

ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajdzie się ich 

charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Gotowy dokument 

zostanie w 2021 r. przedłożony Radzie Gminy w celu uchwalenia.  

 

5.1.4. Projekt założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek opracowania projektu założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przeprowadzenia jego 

aktualizacji. W 2020 r. przystąpiono do przygotowania aktualizacji Planu, natomiast w 2021 r.  

po opracowaniu dokumentu oraz uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień 

Plan zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu uchwalenia. 

 

5.2. Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi 

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu Gmina Gruta corocznie realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania w 2020 r. osiągnięto 
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efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających 

azbest – łącznie 50,667 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 35 nieruchomości z terenu Gminy 

Gruta. Przedsięwzięcie w 100% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Koszt zadania to 35 737,89  zł. 

 

5.3. Gospodarka odpadami 

 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   

w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w części w życie 1 stycznia 2012 r. i zmieniła  

w sposób znaczący system gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z wprowadzonymi 

zmianami obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi spoczywa  

na samorządach. 

W związku z powyższym na gminie spoczął także obowiązek wyłonienia przedsiębiorstwa 

zapewniającego odbiór odpadów komunalnych, bądź odbiór wraz z zagospodarowaniem,  

jak również utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gruta w roku 2020 

zajmowały się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądza. Firmy  każdorazowo 

wyłaniane są w drodze postępowania przetargowego przeprowadzanego w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rada Gminy Gruta ustaliła zasadę, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie 

naliczana opłata od liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości. W 2020 r. stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 17,00 zł/osobę przebywającą  

w gospodarstwie domowym.  

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. 

Na dzień 31.12.2020 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Gruta objętych było 1688 nieruchomości zamieszkałych (na podstawie złożonych deklaracji 

i wydanych decyzji administracyjnych). 

W 2020 r. Gmina Gruta podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta” (PSZOK). Zadanie jest 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. 

Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Gmina Gruta podpisała umowę na wybudowanie 



 
-53- 

 

i wyposażenie PSZOK-u z Firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZOJAX" spółka cywilna  

Jan i Zofia Wildman z siedzibą Zblewo. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. PSZOK 

powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie 

terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na 

odpady), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne  

i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych. Rozpoczęcie 

funkcjonowania PSZOK`u planowane jest na czerwiec 2021 roku. 

 

5.4. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie Gmina Gruta zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach tego zadania w 2020 r. osiągnięto efekt 

ekologiczny określony jako masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwienia - łącznie 

24,06 ton. Odpady odebrane zostały z 32 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Gruta. 

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt zadania to 21 405,06  zł. 

 

5.5. Ochrona zwierząt 

Rada Gminy Gruta każdego roku podejmuje uchwałę w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gruta  

na dany rok. Głównymi priorytetami programu są: odławianie bezdomnych zwierząt  

i zapewnienie im miejsca w schronisku, opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów, sterylizacja 

i kastracja, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli, zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej. W celu realizacji założeń programowych Gmina Gruta współpracowała przede 

wszystkim ze schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „DANIEL” w Grudziądzu. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto do schroniska 11 psów (bez zwierząt 

z lat poprzednich), a łączna ilość zwierząt w schronisku pochodzących z  terenu Gminy Gruta na 

dzień 31.12.2020 r. wynosiła 15 psów. Koszt prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt 

oraz ich wyłapywania w roku 2020 wyniósł 66 763,02 zł. 

6. Gospodarka mieszkaniowa 
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Mieszkaniowy zasób Gminy Gruta wynosi łącznie 3529,49 m2 i stanowi 81 mieszkań. 

Zestawienie nieruchomości będących w dyspozycji gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2020 roku 

prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 12. Zestawienie nieruchomości będących w dyspozycji gminy Gruta w roku 2020. 

  

Lp. Miejscowość 
Nr budynku / 

lokalu 
Powierzchnia użytkowa w m 2 

1 ANNOWO 12/2 52,43 

2 ANNOWO 12/3 44,49 

3 ANNOWO 12/4 73,00 

4 ANNOWO 12/6 58,00 

5 BOGUSZEWO 28/1 43,00 

6 BOGUSZEWO 28/2 55,72 

7 BOGUSZEWO 28/3 47,60 

8 BOGUSZEWO 28/4 90,60 

9 DĄBRÓWKA KRÓL. 1/2 54,42 

10 DĄBRÓWKA KRÓL. 1/3 72,11 

11 DĄBRÓWKA KRÓL. 5/1 36,87 

12 DĄBRÓWKA KRÓL. 5/2 48,90 

13 DĄBRÓWKA KRÓL. 5/3 48,90 

14 DĄBRÓWKA PGR. 5/2 52,52 

15 GRUTA 73/1 46,00 

16 GRUTA 73/2 43,00 

17 GRUTA 73/3 39,00 

18 GRUTA 73/4 31,00 

19 GRUTA 73/6 36,60 

20 GRUTA 73/7 44,50 

21 GRUTA 73/8 59,00 

22 GRUTA 73/9 35,32 

23 GRUTA 73/10 55,00 

24 GRUTA 73/11 24,00 

25 GRUTA 73/12 46,00 
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26 GRUTA 73/13 41,00 

27 GRUTA 73/14 30,60 

28 GRUTA 73/15 20,00 

29 GRUTA 73/16 30,50 

30 GRUTA 234/1 34,00 

31 GRUTA 234/2 34,00 

32 GRUTA 234/3 34,00 

33 GRUTA 234/4 34,00 

34 GRUTA 277/2 50,30 

35 GRUTA 277/3 57,80 

36 GRUTA 277/4 86,30 

37 GRUTA 277/5 57,80 

38 GRUTA 277/6 42,50 

39 JASIEWO 1/1 34,20 

40 JASIEWO 1/2 31,00 

41 JASIEWO 1/3 21,00 

42 JASIEWO 1/4 26,00 

43 JASIEWO 1/5 19,00 

44 JASIEWO 1/6 18,58 

45 JASIEWO 1/7 32,00 

46 JASIEWO 1/8 32,00 

47 JASIEWO 1/9 35,00 

48 JASIEWO 1/10 33,00 

49 JASIEWO 1/11 41,00 

50 JASIEWO 1/12 32,26 

51 JASIEWO 1/13 32,00 

52 JASIEWO 1/14 25,40 

53 JASIEWO 1/15 28,00 

54 KITNOWO 46/2 46,00 

55 KITNOWO 46/3 33,00 

56 MEŁNO CUKR. 6/5 28,40 
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57 MEŁNO CUKR. 7/1 75,50 

58 MEŁNO CUKR. 8/6 32,10 

59 MEŁNO CUKR. 9/8 36,50 

60 MEŁNO CUKR. 10/2 43,50 

61 MEŁNO CUKR. 10/5 19,20 

62 MEŁNO CUKR. 10/12 48,10 

63 NICWAŁD 26/3 24,53 

64 NICWAŁD 60/1 34,20 

65 NICWAŁD 60/2 60,20 

66 NICWAŁD 63/1 57,00 

67 OKONIN 81/1 50,00 

68 OKONIN 81/2 27,00 

69 OKONIN 81/3 22,90 

70 OKONIN 81/6 50,60 

71 ORLE 1/1 60,00 

72 ORLE 1/2 42,90 

73 ORLE 1/3 50,42 

74 ORLE 1/4 65,40 

75 ORLE 1/5 63,36 

76 ORLE 1/6 64,25 

77 ORLE 1/7 69,00 

78 PLEMIĘTA 19A 42,30 

79 SALNO 11/4 35,40 

80 SALNO 18/2 47,60 

81 SALNO 38 68,91 

Łączna powierzchnia 3529,49 

Źródło: Opracowanie własne 

Opis stanu technicznego budynków i mieszkań: 

1. Budynki: Annowo 12, Dąbrówka Królewska 1 i 5, Boguszewo 28, Gruta 234, Kitnowo 46, Mełno 

Cukrownia 6, 8 (lokal mieszkalny), 9, 10 (lokale mieszkalne), Nicwałd 60, Okonin 81  
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(lokal mieszkalny) i Orle 1 są w stanie średnim, tzn. wymagają bieżących remontów 

wynikających z naturalnego zużycia eksploatacyjnego. 

2. Budynki: Gruta 73, Jasiewo 1, Salno 38 są w stanie złym, tzn. wymagany jest remont  

w pierwszej kolejności ze względu na znaczną degradację substancji mieszkaniowej 

powodującej zagrożenie przejścia budynku do grupy obiektów nie nadających się do 

zamieszkania. 

3. Budynki: Gruta 277, Mełno Cukrownia 7, Nicwałd 26, Nicwałd 63 (lokal mieszkalny), Plemięta 

19A, Salno 18, 11 (lokale mieszkalne), Dąbrówka PGR 5 (lokal mieszkalny) są w stanie dobrym. 

Stawka podstawowa czynszu za rok 2020 wynosiła 2 zł za 1m2. Jest ona naliczana dla lokali 

o najniższym standardzie i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie 

techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego 

wyposażenia.  

1. Urządzenie techniczne powodujące podwyższenie stawki podstawowej czynszu o 10%  

(za urządzenie) to: 

     1) ubikacja, 

     2) łazienka, 

     3) centralne ogrzewanie, 

     4) ciepła woda. 

2. Czynniki obniżające wysokość czynszu o 10% (za każdy czynnik): 

     1) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, 

     2) lokal z kuchnią bez okien, 

     3) lokal na poddaszu.  

Stawki miesięczne za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Gruta wynoszą: 

1. 6,82 zł. brutto za 1 m2 powierzchni opalanej olejem opałowym 

2. 5,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni opalanej paliwami stałymi – węgiel, miał, ekogroszek. 

Na koniec roku 2020 łączna kwota zadłużenia z tytułu nie uiszczenia opłat czynszu za wynajem 

mieszkań wyniosła: 58 829.59 zł, oraz za opłaty eksploatacyjne z tytułu centralnego ogrzewania: 

76.143.49 zł. Liczba wniosków oczekujących na przydzielenie mieszkania  wynosiła 21 szt.  

W ramach postępowania egzekucyjnego wysyłano do dłużników wezwania do zapłaty. W 
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przypadku braku wpłat lub wniosków o rozłożenie  na raty  wystosowano kolejne  wezwania, 

także przedsądowe. 

W 2020 roku przeprowadzono następujące remonty:  

1) naprawa pokrycia dachowego w budynku Gruta 277, 

2) naprawa kominów  w budynku Gruta 234, 

3) wymiana pieca w budynku Jasiewo 1, 

4) wymiana drzwi i okien oraz instalacji elektrycznej w budynku  Boguszewo 28, 

Ponadto wykonywane były na bieżąco naprawy  wynikające  z naturalnego zużycia eksploatacyjnego 

lub awarii. 
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7. Edukacja i wychowanie przedszkolne  

Na terenie Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2020 roku działały następujące placówki 

oświatowe i wychowawcze: 

1) Szkoła Podstawowa w Grucie, 

2) Szkoła Podstawowa w Boguszewie, 

3) Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie, 

4) Szkoła Podstawowa w Plemiętach, 

5) Szkoła Podstawowa w Słupie, 

6) Przedszkole Samorządowe w Mełnie, 

7) Żłobek w Nicwałdzie. 

W Żłobku opieką objętych jest 25 dzieci, w Przedszkolu Samorządowym 67 dzieci,  

w szkołach podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi nauką objęto w 2020 roku łącznie 

605 dzieci. 

Szkoła w Grucie posiada oddziały sportowe, co przekłada się na osiągnięcia sportowe 

uczniów.  

W 2020 roku zrealizowano program „Umiem Pływać”, z którego korzystały dwie grupy  

15 osobowe, uczące się pływać pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.  

W ramach tego projektu dzieci poznały podstawy i techniki pływania. W 2020 roku  

w programie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i w Grucie. 

 Szkoła Podstawowa w Słupie prowadziła naukę w klasach integracyjnych,  ze specjalnym 

programem nauczania, w tym dla 11 uczniów z orzeczeniami. Ze względu na specyfikę 

niepełnosprawności i różnorodność potrzeb edukacyjnych, w szkole uczniowie korzystali  

z pomocy nauczycieli wspomagających, ponadto prowadzone były zajęcia rewalidacyjne.  

W roku szkolnym 2020/2021 wdrożona została nowa usługa i formuła dowozów dzieci  

do szkół. Gmina w drodze przetargu nieograniczonego wybrała wykonawcę, z którym została 

zawarta umowa na sprzedaż biletów miesięcznych dla dzieci pozostających w obowiązku 

szkolnym. Trasy rozkładów pozostały bez zmian. Dzieci i rodzice nie ponosili żadnych kosztów 

związanych z zakupem biletu. Podczas przewozu uczniowie pozostawali pod nadzorem 

opiekunek, które miały obowiązek zaprowadzenia i odprowadzenia dzieci do szkoły i z powrotem. 

Każdy z autobusów został wyposażony w urządzenie do dezynfekcji zamontowane przy wejściu. 

Autobusy w trakcie postoju i po zakończonym dniu pracy poddawane były codziennej dezynfekcji. 
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Całość finansowana była ze środków budżetu gminy.  Gmina Gruta udzieliły firmie ARRIVA, która 

wygrała przetarg, zezwolenia na dokonywanie przewozów regularnych na trasach dowozu dzieci 

do szkół. Oznaczało to, że w godzinach kursowania autobusów przeznaczonych dla dzieci  

i młodzieży przewoźnik zobowiązany był również do odpłatnego przewozu pozostałych 

mieszkańców gminy. Aby skorzystać z możliwości przewozu, pozostali mieszkańcy mogli zakupić 

bilet w kasie autobusu.  

 

7.1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Tabela 13. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

Lp. 

 

 

Szkoła 

Rok szkolny 2020/21 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Średnio 

uczniów w 

klasie 

Oddziały przedszkolne 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałó

w 

1. 
Szkoła Podstawowa                  

w Grucie 
209 11 19 17 1 

2. 
Szkoła Podstawowa                  

w Boguszewie 
85 9 9 25 1 

3. 
Szkoła Podstawowa                  

w Nicwałdzie 
173 10 17 30 2 

4. 
Szkoła Podstawowa               

w Plemiętach 
68 9 8 23 1 

5. 
Szkoła Podstawowa                  

w Słupie 
70 8 9 11 1 

Razem szkoły 

podstawowe 
605 47 13 106 6 

Przedszkole 

Samorządowe w Mełnie 
67 3 22 25 1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

7.2. Zatrudnienie nauczycieli i personelu administracyjnego w roku szkolnym 2020/2021 

Poniżej zostało przedstawione zestawienie zatrudnienia personelu pedagogicznego  

i niepedagogicznego z terenu placówek oświatowych i opiekuńczych gminy Gruta. Łącznie wszystkie 

placówki zatrudniają 105 nauczycieli oraz 25 pracowników niepedagogicznych.  
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W roku 2020 w każdej szkole zapewniono również dzieciom i ich rodzinom dostęp do psychologa, 

zatrudnionego przez Urząd Gminy, pełniącego dyżury w poszczególnych placówkach. 

 

Tabela 14. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021. 

Nazwa szkoły Ilość   etatów wg stopni awansu zawodowego 

 

 

Ogółe

m 

Stażyst

a 

Kontraktow

y 

Mianowa

ny 

Dyplomowany 

Szkoła Podstawowa w Grucie 

iwwwwłąwłączone 

gi 

 

21,30 0,66 1,11 5,37 14,16 
      

Szkoła Podstawowa w Boguszewie 9,72 1,33 3,36 2,48 2,55 
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 12,89 1,53 4,00 2,92 4,44 
Szkoła Podstawowa w Plemiętach 9,75 0,64 0,78 2,68 5,65 

Szkoła Podstawowa w Słupie 13,87 2,81 3,58 6,53 0,95 

Razem Szkoły Podstawowe 67,53 6,97 12,83 19,98 27,75 

Oddział Przedszkolny przy SP Gruta 0,96 - - 0,96 - 

Oddział Przedszkolny przy SP  Nicwałd 1,85  - __- 

 

1,85 
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta 1,00 - 1,00 - - 

Oddział Przedszkolny przy SP Słup 1,00 - - 1,00 - 

Oddział Przedszkolny przy SP 

Boguszewo  Boguszewo 

1,00 - - 1,00 - 

Razem Oddziały Przedszkolne 8,81 - 1,00 2,96 1,85 
Przedszkole 4,97 0,93 0,32 0,66 3,06 

Ogółem 78,31 7,90 14,15 23,60 32,66 
Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 15. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły Pracownicy obsługi Pracownicy 

administracji 
1. Szkoła Podstawowa w Grucie 9 2 

2. Szkoła Podstawowa w Boguszewie 3 - 

3. Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 2,5 - 

4. Szkoła Podstawowa w Plemiętach 3,5 - 

5. Szkoła Podstawowa w Słupie 3 - 

6. Przedszkole Samorządowe w Mełnie 4 1 

 Razem: 25 3 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.3. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2020 roku. 

Tabela 16. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2020 roku. 

Lp. Nazwa szkoły Przeprowadzone prace remontowe 

1. Szkoła Podstawowa w Grucie 
- malowanie klasy; 

 

2. Szkoła Podstawowa w Boguszewie 

- remont kompleksowy łazienki chłopców; 
- malowanie 2 sal lekcyjnych; 

 
 

3. Szkoła Podstawowa w Słupie 
- drobne naprawy wodnokanalizacyjne; 

- malowanie pomieszczeń kuchni, gabinetu 
dyrektora, sali gimnastycznej; 

4. Szkoła Podstawowa w Plemiętach 

- drobne naprawy bieżące; 
- remont korytarza, holu, szatni, klatki 

schodowej oraz I pietra budynku szkoły; 
 

5. 
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 

 
 

- drobne prace remontowe; 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Kolejnym, bardzo ważnym zadaniem było rozpoczęcie działań dotyczących budowy sali 

gimnastycznej w Nicwałdzie. Przygotowana dokumentacja projektowa zakłada połączenie nowej 

Sali gimnastycznej łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły. Plan nowego obiektu o powierzchni 

blisko 1000 m2 przewiduje, oprócz nowoczesnej Sali sportowej, szatnie z węzłami sanitarnymi, 

magazyn sprzętu sportowego, szatnię dla trenerów oraz pomieszczenia gospodarcze. W 2020 

roku Wójt Gminy Gruta podjął starania o pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji.  

O możliwość wsparcia finansowego władze gminy Gruta będą ubiegać się z kilku źródeł,  

a rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od jego otrzymania.  

 

7.4. Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w placówkach oświatowych zostały 

zawieszone zajęcia lekcyjne. Od dnia 12 marca 2020 r. uczniowie szkół odbywali zajęcia lekcyjne 

w systemie pracy zdalnej. Natomiast dla uczniów klas 0-III z dniem 25.03.2020 r. zorganizowano 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rozwój pandemii nie pozwolił uczniom kontynuować nauki 

stacjonarnie w nowym roku szkolnym 2020/2021 i od 26 października nauka dla uczniów klas  
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IV-VIII odbywała się w sposób zdalny. Od 30 listopada 2020 również dzieci klas I-III przeszły na 

nauczanie zdalne. 

Ze względu na panującą sytuację, ogromnego wysiłku wymagało zarówno od uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli zaangażowanie w prawidłową organizację nauki w systemie zdalnym, 

której podstawą było zapewnienie odpowiedniego sprzętu komputerowego. W związku z tym, 

władze Gminy, wychodząc naprzeciw potrzebom rozpoczęły procedury, związane z ubieganiem 

się o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego. Zostały złożone wnioski w programach: 

„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Projekt ten był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, 

związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele 

tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 

w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało 

dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe. 

Potrzebny sprzęt zakupiła gmina, przekazała szkołom, które to wypożyczały go uczniom 

najbardziej potrzebującym. Po powrocie do nauki stacjonarnej sprzęt będzie mógł być 

wykorzystywany przez wszystkich uczniów, w szczególności na lekcjach informatyki. Program był 

realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i został 

w 100% sfinansowany. W pierwszej edycji Gmina Gruta zakupiła 31 laptopów o wartości 

59 999,88 zł., w drugiej edycji zakupiono 33 laptopy o wartości 54 969,00 zł. 

 

7.5. Przedszkole samorządowe 

Do Przedszkola Samorządowego w Mełnie w 2020 roku uczęszczało  67 dzieci, liczba 

miejsc w przedszkolu wynosiła 75. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała,  

że uczęszczało mniej dzieci. Jednakże poprzednie lata pokazywały, że liczba miejsc  

w obecnym przedszkolu jest niewystarczająca. W związku z powyższym podjęto decyzję  

o podjęciu działań zmierzających do budowy nowego przedszkola samorządowego  

w Grucie. 

W 2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą, któremu powierzono zadanie 

zaprojektowania nowego budynku. W zamyśle władz gminy było utworzenie nowoczesnego, 

centralnego przedszkola dla około 175-200 dzieci. Nowy budynek przedszkola będzie                               

2-kondygnacyjny z 7 oddziałami, nowoczesnym zapleczem kuchennym z jadalnią, szatnią oraz 
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częścią biurową. Każda sala będzie miała dostęp do węzła sanitarnego oraz indywidualny 

magazynek na pomoce dydaktyczne, a obok budynku powstanie plac zabaw. Budowa nowego 

przedszkola jest koniecznością, która jednakże będzie możliwa do zrealizowania wyłącznie dzięki 

zewnętrznemu dofinansowaniu, bowiem szacunkowy koszt budowy nowego przedszkola waha 

się pomiędzy 6,0-6,5 mln złotych. Jest to poważna inwestycja na kolejne lata. W 2020 roku 

planowane było przygotowanie się pod kątem technicznym, wybrano wizualizację i zrealizowano 

kompleksowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Następnie  aplikowano po 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Docelowo na nowe przedszkole ma zostać 

zaadaptowana stara sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Grucie oraz przyległy 

niezabudowany teren. Pozwoli to na stworzenie kompleksowego zespołu edukacyjnego  

w centralnej części naszej gminy. Dzięki ogromnym staraniom i zaangażowaniu przy tworzeniu 

wniosku o dofinansowanie, Gmina Gruta otrzymała 4,7 mln złotych w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przyznana suma była rekordową kwotą pozyskaną przez gminę 

Gruta w jej historii. Było to też jedno z największych dofinansowań w województwie kujawsko - 

pomorskim przekazane do samorządu. Kolejnym krokiem będą prace przygotowawcze  

do przetargu oraz uzyskiwanie ostatnich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Proces 

budowlany nowego przedszkola ruszy w 2021 roku. 

 

7.6. Żłobek w Nicwałdzie 

W Żłobku w Nicwałdzie w 2020 roku opieką objętych było 25 dzieci. Dzięki zaangażowaniu 

władz Gminy zwiększono dostępność opieki żłobkowej dla dzieci na terenie gminy Gruta poprzez 

utworzenie dodatkowych 10 miejsc dla dzieci w ramach programu „Maluch+”. Poprawiono 

dostępność do wczesnej edukacji dzieci najmłodszych poprzez zapewnienie im fachowej opieki 

pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.  

W ramach tych działań wykonano projekt przebudowy i rozbudowy wraz  

z termomodernizacją. Budynek Żłobka został powiększony o dodatkowe 40 m2, otynkowano 

elewację na „starej” części żłobka, dokonano wymiany pieca C.O. Ponadto żłobek został 

doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz doposażono plac zabaw. 
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8. Ochrona Zdrowia 

W Gminie Gruta na dzień 31 grudnia 2020 roku i do chwili obecnej funkcjonuje 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie, w skład którego wchodzi  Ośrodek 

Zdrowia w Grucie oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mełnie. Mieszkańcy Gminy mają również 

do dyspozycji jedną aptekę ogólnodostępną w Grucie i jeden punkt apteczny w Mełnie. Liczba 

zapisanych pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Grucie,  

w skład którego wchodzi Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mełnie wynosi 5 079 osób z czego 1 017 

stanowią dzieci i 4 062  to osoby dorosłe. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie świadczy usługi medyczne 

w zakresie: 

1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

2) Stomatologii, 

3) Poradni Ginekologiczno – Położniczej, 

4) Poradni Rehabilitacyjnej. 

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Grucie swoją pracę 

świadczy 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz 1 pediatra, 2 ginekologów,  

2 stomatologów. Kierownikiem SPZOZ w Grucie od dnia 1 listopada 2019 roku jest lekarz 

medycyny Pan Krzysztof Adamaszek. 

W 2020 roku działalność zakładu opieki zdrowotnej w Grucie ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju uległa znacznym ograniczeniom. Pomimo tego udało się realizować 

program kardiologiczny oraz gruźliczy. Na działalność SPZOZ Gmina Gruta przekazała dotację  

w wysokości 25 000,00 zł. Ponadto sfinansowano w wysokości 4 243,50 zł. zakup lamp 

przepływowych bakteriobójczych. 
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9. Polityka społeczna i opiekuńcza 

W przedmiocie realizowania zadań związanych z polityką społeczną i opiekuńczą  

w gminie Gruta działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówka wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży – gminna świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Grucie. Na terenie gminy 

działa również Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej. 

9.1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę ma w Grucie pod adresem Gruta 244, 

86-330 Mełno. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie jest Pani Monika 

Wróbel. 

W 2020 r. GOPS  rozpatrzył 2101 wniosków o pomoc i wydał  2 127 decyzji. Łącznie 

z pomocy skorzystało 579 rodzin o liczbie osób 900. Udzielono im następujących świadczeń: 

- zasiłki celowe 52 397 zł  (w tym specjalne celowe – 48 397 zł,  z tytułu zdarzenia losowego  

– 500 zł ) - własne 

- udzielenie schronienia  bezdomnym – 29 970 zł (3 osoby) - własne 

- zasiłki stałe – 19 5421 zł  (31 osób)  - dotacja 

- zasiłki okresowe – 46 4861 zł (181 osób) - dotacja 

 - program ”Posiłek w szkole i w domu” – 241 271 zł ( w tym: własne 48 254 zł) 

- usługi opiekuńcze dla 33 osób starszych i niepełnosprawnych – 168 899 zł (koszt zatrudnienia 

opiekunek) -  (w tym 47 147 zł dotacja z Programu 75+) 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 33 osób, 11 dzieci) 

– 272 643 zł  - dotacja 

- odpłatność za pobyt  w domu pomocy społecznej – 281 681 zł  (8 osób) - własne 

- odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 87 118  zł  (5 dzieci w placówce i 5 dzieci  

w rodzinach zastępczych) - własne 

- stypendia socjalne – 98 592  zł (138  uczniów ) - w tym środki własne 24 648 zł, 

- dodatki mieszkaniowe – 32 992  zł - własne (15 rodzin) 

- świadczenia wychowawcze, tzw. 500 plus – 7 011 641 zł - wypłacono dla 695 rodzin, w tym 

 dla  1 160  dzieci. 

- świadczenie „Dobry Start”, tzw. 300 plus – 254 520 zł - wypłacono dla 818 dzieci 

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne –  2 650 184 zł - wypłacono 301 rodzinom.  
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Koszty powiązane z udzieleniem świadczeń: 

-  składki do banku żywności 12 000 zł – własne 

 

GOPS szczególną opieką obejmuje osoby starsze i samotne, rodziny z dziećmi  niewydolne 

wychowawczo oraz rodziny, w których występuje niepełnosprawność. Z puli zasiłków celowych 

udzielono wsparcia na: zakup lekarstw, opału, drobne remonty, sprzęt medyczny. W roku 

ubiegłym realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Na jego realizację 

wydatkowano 241 271 zł (48 254 zł wkład własny), z czego kwota 48 750 zł została przeznaczona 

na dożywianie dzieci i zakup posiłku dorosłym. Łącznie z posiłku skorzystało 196 osób, w tym  

193 dzieci, a kwotę 192 521 zł przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności dla 216 osób. 

Ponadto w ubiegłym roku wprowadzono dodatkową usługę polegającą na dostarczaniu  

do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla osób samotnych i niesamodzielnych. W związku 

ze stanem epidemicznym COVID-19 dla 49 niesamodzielnych i starszych mieszkańców naszej 

gminy dowożone były bezpłatnie obiady do miejsca ich zamieszkania.  Dużym wsparciem  

dla podopiecznych GOPS  była żywność, którą otrzymujemy dzięki przynależności  

do Grudziądzkiego Banku Żywności. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Pro publico bono”  

w Grucie uczestniczyliśmy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2019/2020 (POPŻ).  

W 2020 r. otrzymaliśmy 36279,26 kg żywności, a łączna wartość otrzymanej żywności to  

155911 zł. Wśród produktów żywnościowych dominowały: mleko UHT, ser żółty, olej, cukier, 

konserwy mięsne i rybne, gołąbki w sosie, herbatniki, powidła śliwkowe, groszek z marchewką,  

koncentrat pomidorowy, ryż, kasza, makaron, fasola biała. Również i w tym roku podpisaliśmy 

umowy na nowy program POPŻ 2021.  

GOPS realizuje zadanie zlecone w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Wsparciem zostały objęte 33 osoby. Usługi realizowały 

wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, natomiast 28 osób (w tym 11 dzieci) 

otrzymywało usługi  rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, 

behawioralnej oraz logopedii. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji Wojewody.  

W ubiegłym roku dwie osoby  zostały skierowane do domu pomocy społecznej, ponosiliśmy 

również odpłatność za 7 mieszkańców DPS.  Podstawowym  niefinansowym wsparciem dla osób 

starszych i chorych  były usługi opiekuńcze,  którymi objętych zostało 33 osoby. 7 opiekunek 

środowiskowych pomagało podopiecznym w codziennych czynnościach domowych takich jak 
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robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Ponadto opiekunki pielęgnowały oraz dbały  

o higienę osobistą podopiecznych i organizowały wizyty lekarskie.  

 Zadaniem wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest realizacja 

procedury Niebieskiej Karty. W tym przypadku przedstawiciele Ośrodka Pomocy  są członkami 

Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego 11 października 2011 r. GOPS jest organem 

zobowiązanym do obsługi technicznej ww. zadania. Do końca 2020 r. prowadzono 12  procedur 

Niebieskiej Karty.    

GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wsparciu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Obejmuje on wsparciem  

11 rodzin z dziećmi (29 dzieci), w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze.  

Ponadto ponosiliśmy  koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej,  tj. pobyt w placówkach 

opiekuńczo wychowawczych (5 dzieci) oraz  w rodzinach zastępczych  (5 dzieci). Łącznie  

to kwota  87 118  zł (środki własne gminy). GOPS realizuje również zapisy ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów realizując wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. 

Podejmowane są działania wobec 103 dłużników alimentacyjnych oraz rozliczane są wpłaty od 

dłużników wniesione do Komorników Sądowych. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

wypłacane były na rzecz 27 dzieci dla 19 rodziców na łączną kwotę 99 940 zł (dotacja). 

Ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku skorzystało 301 rodzin. Zasiłków rodzinnych 

wypłacono na kwotę  2 650 184  zł – dotacja. Były to  następujące rodzaje świadczeń: 

- zasiłki  rodzinne,   

- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

 urodzenia dziecka,   

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe,   

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  

 samotnego wychowywania dziecka,   

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  

 rozpoczęcia roku szkolnego,  

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,   

 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,   
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- zasiłki pielęgnacyjne,  specjalne zasiłki opiekuńcze  i  świadczenia pielęgnacyjne,   

- świadczenie rodzicielskie. 

Od kwietnia 2016 r. GOPS jest realizatorem zadań ustawy, która wprowadziła tzw. Program 

500 plus, którego obsługą zajmuje się jeden pracownik. W 2020 r. wypłacono  świadczenia dla 

695  rodzin, w tym  dla  1160  dzieci, na łączną kwotę 7 011 641 zł. Realizacja programu 

przebiegała bez zakłóceń, rodzice w większości  otrzymują świadczenia przelewem na konto 

osobiste. W roku 2020 r. GOPS realizował również program „Dobry Start” i w wyniku jego 

realizacji wypłacono 253 540 zł świadczeń - tzw. 300 plus  dla 542 rodzin, w tym 818 dzieci.  

Ponadto realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych, których wypłacono dla 34 rodzin  

na kwotę 37 402 zł.   

Podobnie, jak w roku ubiegłym, największym obciążeniem finansowym dla samorządu  jest 

ponoszenie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz zatrudnienie 

opiekunek dla wzrastającej liczba osób starszych i chorych, które wymagają usług opiekuńczych.  

W ubiegłym roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 121 752 zł na wynagrodzenia 

opiekunek.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie był również realizatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 r., a także dysponentem środków pochodzących z opłat z tytułu 

pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie w 2020 r. wydatkowano kwotę  

96 331,02 zł. Całość realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

w roku 2020 miała nieco odmienny charakter, co było spowodowane wprowadzeniem stanu 

epidemicznego związanego z COVID-19. Wiele zadań z programu profilaktycznego GOPS realizuje 

w ścisłej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Grucie 

(GKRPA), która ze względu na powierzone jej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec 

alkoholu.  

Jej działania są ściśle powiązane w Grucie, placówkami edukacyjnymi z terenu gminy, Punktu 

Konsultacyjnego w Grucie oraz działań Posterunku Policji, a jej członkami są przedstawicie tych 

podmiotów.   W ramach programu profilaktycznego w ograniczonym zakresie funkcjonowała 

świetlica  opiekuńczo-wychowawcza, a wsparciem w ubiegłym roku objętych było 49 dzieci. 
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Placówka była czynna w dni nauki szkolnej w godzinach 7.00 - 9.00 oraz w godzinach  

12.00 - 15.00. Uczęszczały do niej  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych klasy I-VI i dzieci z klas I-III  

z rodzin prawidłowo funkcjonujących na zasadzie integracji. Podczas zajęć dzieci otrzymywały 

posiłek, tym, które miały trudności wychowawca świetlicy pomagał w nauce. Celem zajęć jest nie 

tylko organizacja czasu wolnego, ale utrwalanie zasad kulturalnego zachowania i współżycia  

z innymi,  budzenie motywacji do nauki, odreagowanie napięć emocjonalnych oraz stwarzanie 

pozytywnych doświadczeń emocjonalnych dla wychowanków. Wychowawca ściśle współpracuje 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.   

W związku ze stanem epidemii nie organizowano tzw. „Świetlicy w terenie”, nie odbyły się 

również wyjazdy profilaktyczne na wypoczynek letni dla dzieci. Komisja alkoholowa pracowała 

zdalnie, odbywały się jedynie indywidualne i zdalne konsultacje z terapeutą i psychologiem. 

Jedyną zorganizowaną formą wypoczynku dla dzieci ze świetlicy były ferie zimowe, w ramach 

których dzieci wyjechały do kina i do „Miasteczkolandii”. Nie odbyły się również wyjazdy 

trzeźwościowe go Lichenia i Częstochowy, ani tradycyjny już „Piknik razem na Trzeźwo”.  

W związku z ograniczoną możliwością realizacji zdań profilaktycznych, część środków 

przeznaczono na wyposażenie świetlicy oraz na zakup sprzętu umożliwiającego pracę zdalną dla 

osób realizujących zadania związane z profilaktyką.   

W Grucie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Terapeuta po 

uprzednim uzgodnieniu z klientem przyjmował osoby potrzebujące wsparcia, odbywały się 

indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

i nadużywających alkoholu. W ramach punktu konsultacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 

2020 r. odbyło się 11 spotkań. Na każdym spotkaniu była jedna osoba. Ponadto terapeuta  

w okresie nasilenia epidemii pracował zdalnie, prowadząc rozmowy telefoniczne z osobami 

wymagającymi wsparcia. Do punktu uczęszczało łącznie 9 osób. Z porad terapeutów uzależnień 

w Punkcie korzystały głównie osoby wzywane przez GKRPA, na wniosek GOPS, Policji, Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby wykonujące 

postanowienie sądowe o przymusowym uczestnictwie w terapii.  

Ponadto dzieci szkolne otrzymywały wsparcie ze strony psychologa dziecięcego, który  

w każdej szkole raz w tygodniu przez cały dzień poświęcał czas, aby pomóc uczniom, którzy mają 

trudności wychowawcze, czy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomoc 

psychologiczna związana była głównie z przeprowadzeniem wstępnej diagnozy zgłaszanych 
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problemów, udzieleniem rodzicom porady, ustaleniem ewentualnych dalszych form pomocy 

dziecku. Zgłaszano głównie trudności w zakresie: problemów wychowawczych, rozwojowych, 

emocjonalnych, zaburzeń zachowania, problemów z kontaktami rówieśniczymi, trudności 

edukacyjnych, problemy rodzinne. Specjalistyczna pomoc psychologiczna (terapia 

psychologiczna) zapewniana była również rodzinom, w których wystąpiła przemoc, wsparcie 

otrzymywały również ofiary przemocy.  

 

9.2. Działalność Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej to instytucja, która organizuje 

dzienny pobyt dorosłym, często niesamodzielnym osobom. Siedziba SDŚ mieści się pod adresem 

Dąbrówka Królewska 1, 86-330 Mełno. Od dnia 1 marca 2021 roku Kierownikiem SDŚ jest Pani 

Katarzyna Dudek. SDŚ to miejsce, gdzie każdy może rozwinąć swoje zainteresowania i pasje oraz 

poznać siebie i swoje możliwości w każdym wieku. Prowadzone tu są zadania z zakresu terapii 

zajęciowej, treningów funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami, 

psychoterapii, diagnozy i poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, wsparcia 

socjalnego, aktywizacji społeczno – kulturalnej. Liczba uczestników skierowanych do ŚDS na 

podstawie decyzji wynosi 35 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 11 osób. 

Na pełnym etacie jest 8 osób, trzy osoby są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Dodatkowo w ramach innej formy zatrudnienia usługi medyczne świadczy lekarz psychiatra, 

lekarz internista oraz psycholog. ŚDS posiada podpisane porozumienie z Gminą Rogóźno. W roku 

sprawozdawczym z usług ŚDS korzystał jeden mieszkaniec tej gminy.  

W związku z trwającą pandemią COVID-19, decyzjami władz centralnych Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej w roku 2020 był kilkukrotnie zamykany dla 

podopiecznych, a przywracane czasowo zajęcia dla pensjonariuszy domu odbywały się w ścisłym 

reżimie sanitarnym. Podczas nieobecności uczestników spowodowanej koronawirusem, 

pracownicy ŚDS następujące czynności: 

a) utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z podopiecznymi i ich rodzinami; 

b) zapewnienie możliwości kontaktu z psychologiem; 

c) na życzenie uczestników organizowane były kontakty bezpośrednie z pracownikami ŚDS,  

z zachowaniem reżimu sanitarnego; 
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d) dostarczanie paczek żywnościowych wszystkim uczestnikom ŚDS; 

e) organizowanie dowozu żywności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie; 

f) robienie zakupów uczestnikom; 

g) pozyskiwanie żywności dla uczestników oraz ich dystrybucja; 

h) organizowanie dowozu do placówek medycznych, pomoc w realizacji recept; 

i) zabezpieczenie finansowe uczestników, poprzez pomoc w złożeniu wniosków  o 

dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”- Moduł III; 

j) dbałość o zapewnienie ciągłości świadczeń (świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia z ZUS, KRUS, itp.); 

k) pomoc w uzyskaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności; 

l) własnoręczne wykonanie upominków dla uczestników; 

m) pozyskiwanie materiałów i szycie maseczek ochronnych dla podopiecznych, ich rodzin, 

instytucji oraz mieszkańców Gminy Gruta i powiatu grudziądzkiego; 

n) pomalowanie ścian pomieszczeń budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Dąbrówce Królewskiej. 
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10. Kultura 

Działalność Gminy w zakresie kultury realizuje Gminne Centrum Kultury w Grucie oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna, w skład której wchodzą trzy filie biblioteczne: w Boguszewie, 

Nicwałdzie i Okoninie. Ponadto na terenie gminy zarejestrowano kilkanaście stowarzyszeń  

i klubów sportowych. 

 

10.1. Działalność Gminnego Centrum Kultury w Grucie 

Gminne Centrum Kultury swoją siedzibę ma pod adresem Gruta 95, 86-330 Mełno. 

Dyrektorem GCK jest Pani Hanna Szumotalska. W 2020 r. w GCK zatrudnionych było:  dyrektor  

i 3 osoby na umowę o pracę (na pełen etat - 1 osoba i 2 osoby na 1/4  etatu), na umowę zlecenia: 

2 instruktorów muzycznych, na robotach publicznych: 1 osoba (do 07.02.2020 r.) oraz 1 stażysta 

w ramach projektu „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja" (od 18.08.2020 r. do 17.02.2021 r.). 

Ponadto Gminne Centrum Kultury współpracuje ze szkołami, przedszkolem, bibliotekami  

i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta.  

Gminne Centrum Kultury w Grucie stanowi wielofunkcyjne i wielozadaniowe centrum 

aktywności lokalnej, utworzone w celu zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom, 

kształcenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz jest naturalnym 

środowiskiem działania różnych grup społecznych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych 

oraz publicznych i niepublicznych instytucji. GCK prowadzi zajęcia plastyczne, fotograficzne, 

muzyczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, a także dla tych w wieku senioralnym. Przy Centrum 

działa zespół „Złoty Wiek", którego instruktorem jest Pan Tomasz Kwiatkowski. W GCK działa Klub 

Seniora pn. „Wiecznie młodzi”, skupiający obecnie ponad 50 osób. 

Jak co roku, tak i w roku 2020 GCK było organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W organizację włączyło się 50 wolontariuszy chodzących z puszkami, osoby pracujące 

na rzecz sztabu, szkoły, biblioteki z terenu gminy Gruta, druhowie strażacy z OSP Gruta, Akademia 

Spryciarza. Podczas „28 Finału Wiatr w Żagle Gramy, bo Lubimy, bo Pomaganie jest Dziecinnie 

Proste dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej" zebrano 22.214,83 zł. 

W okresie od 27.01.01 do 07.02.01.2020 r. GCK było organizatorem ferii zimowych,  

w których brało udział 19 dzieci, podczas których realizowano elementy programu 

profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę", gry, zabawy, tańce, wyjazd, do kina   

i Miasteczkolandii. Ponadto zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. 
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Gminne Centrum Kultury w Grucie zrealizowało projekt pn. "Klub Seniora sposobem na 

aktywność" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten, którego wartość wyniosła 38.749,07 zł. 

był  skierowany do 20 seniorów. W ramach tego projektu od stycznia do 5 marca odbywały się 

spotkania  z psychologiem, dietetykiem, animatorem i rehabilitantem. 

Gminne Centrum Kultury w Grucie było również organizatorem lub współorganizatorem 

następujących eventów: konkursu gminnego „Złote Usta" organizowanego wraz ze szkołami  

i biblioteką publiczną w Grucie oraz „Święta Kobiet" zorganizowanym w Remizie OSP w Grucie, 

na którym  wystąpili włoscy artyści Andrea Lattari i Alberto Amati. 

W miesiącu maju w GCK rozpoczęto prace remontowo – budowlane. Ze środków 

budżetowych gminy powstały dodatkowe miejsca postojowe przy budynku GCK. Remont wnętrza 

budynku obejmował m.in. wymianę podłóg na piętrze we wszystkich pomieszczeniach, położenie 

płytek na dużej sali i malowanie wszystkich pomieszczeń Ponadto doposażono GCK w meble oraz 

sprzęt AGD. Działania te zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego  pn.: „Senior+" na lata 

2015-2020 na łączną kwotę 98 000,00 zł, z tego dotacja wyniosła 78 000,00 zł. 

Ponadto w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozyskano kwotę  

5 000,00 zł, za którą zorganizowano zajęcia ZUMBY dla 30 pań. Patronem projektu była 

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie. Kolejny projekt na kwotę 52.632,00 zł (dofinansowanie: 

50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- 

Rozwój przez Tradycję) był skierowany do 25 seniorów. Jego realizacja rozpoczęła się  

od 01.09.2020 r. i trwała do 30.04.2021 r. W ramach projektu odbyły się: spotkanie inaugurujące, 

spotkania z psychologiem, spotkania integracyjne z animatorem, warsztaty kulinarne, wyjazdy 

studyjne i spotkanie podsumowujące projekt. Następny projekt pn. "Działamy razem z seniorami" 

na kwotę 41.896,66 zł (z tego dofinansowanie na 39.171,66 zł ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego) był skierowany do 15 osób powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. W ramach tego projektu zaplanowano warsztaty z psychologiem, 

dietetykiem, informatykiem, zajęcia taneczne, wyjazdy studyjne. We wrześniu rozpoczęły się 
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zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, spotkania Klubu Seniora, nastąpiła kontynuacja projektu 

pn. "Klub Seniora sposobem na aktywność - II etap".  

Ze względu na epidemię koronawirusa z dniem 19.10.2020 r. działalność Gminnego 

Centrum Kultury została zawieszona. 

 

10.2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie  

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie prowadzi działalność 

kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXVII/165/06 Rady Gminy Gruta z dnia 28.04.2006 roku  

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa w czterech siedzibach: oddział 

główny pod adresem Gruta 69, 86-330 Mełno oraz trzy biblioteki filialne w miejscowościach: 

Boguszewo, Okonin i Nicwałd. Dyrektorem jednostki jest Pani Anna Fabrykiewicz. Łączna liczba 

etatów w roku 2020 wyniosła 2 i 1/4. 

Tabela 17. Liczba czytelników. 

Biblioteka 

Grupy wiekowe czytelników 

razem do 

5lat 

6-

12lat 

13-

15lat 

16-

19lat 

20-

24lat 

25-

44lat 

45-

60lat 

powyżej 60 

lat 

Gruta 16 100 28 26 21 130 66 62 449 

Boguszewo 21 70 11 0 0 10 8 4 124 

Nicwałd 9 88 1 1 1 5 0 1 106 

Okonin 7 18 12 6 6 25 7 10 91 

Suma: 53 276 52 33 28 170 81 77 770 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 18. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2020 r., książek do poszczególnych księgozbiorów: 

biblioteka 

przychody - książki 

razem 
zakup Darowizna Inne 

ilość ilość ilość 

Gruta 640 128 100 868 

Boguszewo 111 0 0 111 

Nicwałd 0 0 0 0 

Okonin 135 89 70 294 

suma: 886 217 170 1273 

Źródło: Opracowanie własne 
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Księgozbiór, dostępny dla czytelników w bibliotekach wynosi:  

Gruta: 12.831 sztuk - wartość  131 661,02 

Boguszewo:  7.073 sztuk - wartość     37 234,09 

Nicwałd:  5 512 sztuk - wartość     32 252,04 

Okonin:  7.512  sztuk - wartość    58 452,30 

---------------------------------------------------------------- 

Suma: 32.928 sztuk,    wartość  259 599,45 

 

Dla czytelników dostępnych jest osiem tytułów czasopism. 

 

Tabela 19. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP w 2020 r. 

Biblioteka wypożyczenie na miejscu 

Gruta 5 616 218 

Boguszewo 1 013 205 

Nicwałd 795 64 

Okonin 1 492 0 

Suma: 8 916 487 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zrealizowane zadania: 

1. Współpraca z OSP Gruta – przygotowanie bibliotecznego bloku zabaw dla dzieci  

i rodziców na spotkaniu mikołajkowym;  

2. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w OSP Gruta: blok literacko - rekreacyjny; 

3. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono gminny konkurs recytacji poezji pt.: 

„Złote Usta”; 

4. Współpraca z SP Gruta – zajęcia „Gry Fair Play” na podstawie gier planszowych dla wszystkich 

klas szkoły w Grucie oraz lekcje biblioteczne, czytanie dla dzieci  

w klasach 0-III SP Gruta; 

5. Współpraca ze Żłobkiem „Bąbelek” w Nicwałdzie – realizacja spotkań czytelniczych  w oparciu 

o bajkoterapię; 
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6. We współpracy z Biblioteką Miejską w Morągu Biblioteka w Grucie uzyskała bezpłatne 

wypożyczenie wystaw fotograficznych pn. „Trochę kultury z lektury” oraz „Książka żyję 

naprawdę!”; 

7. We współpracy z Biblioteką Miejską i Powiatową w Łasinie zorganizowano w Bibliotece  

w Grucie wystawę prac plastycznych Czytelniczki z Łasina;  

8. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu  

– raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych 

książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz; 

9. Współpraca z WTZ w Grucie i ŚDS w Dąbrówce – realizacja zajęć czytelniczych, 

biblioterapeutycznych, multisensorycznych dla podopiecznych oraz organizacja dla tych osób 

biblioteki obwoźnej „Biblioteka na kółkach”; 

10. Filia w Okoninie współpracuje z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując 

corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim; 

11. Realizacja zadania z Sołectwem Salno – comiesięczny przyjazd Bibliotekarki z Gruty  

do świetlicy w Salnie z „Biblioteką na kółkach”; 

12. W Bibliotece w Okoninie zorganizowano „Noc w Bibliotece” - ogólnopolską akcję promującą 

czytelnictwo i Biblioteki; 

13. Realizacja tygodniowych zajęć zimowych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece  

w Grucie; 

14. Organizacja Narodowego Czytania w SP Gruta – czytanie „Balladyny”; 

15. Organizacja warsztatu rękodzielniczego pt. Motyle, w których uczestniczyło 15 osób; 

16. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w formie on-line – nagranie 4 filmików o zabytkach 

sakralnych w Gminie Gruta - sfilmowane i opisane zostały kościoły w Grucie, Dąbrówce, 

Okoninie i Słupie. Następnie ogłoszony został konkurs on-line wiedzy o zabytkach, w którym 

wzięło udział 20 uczestników; 

17.  Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” do miejscowości Kitnowo, 

Gołębiewko  (Filia Boguszewo), ŚDS Dąbrówka,  WTZ Gruta, świetlica Salno (Biblioteka   

w Grucie); 

18. Realizowana była akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób 

starszych i  niepełnosprawnych; 

19. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń 
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„Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek 

mówionych); 

20. W  bibliotece  w  Boguszewie działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci „Czytanie na dywanie” 

oraz w Bibliotece w Grucie działają dwa prężne Kluby „Moliki” dla dzieci i „Poczytajka”  

dla dorosłych;  

21. Organizacja spotkań z teatrzykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych – głównie w formie 

on-line – udostępniane na FB Biblioteki Gruta; 

22. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” - dzięki wygranemu już trzeciemu 

grantowi z tego tytułu od września do grudnia 2020 był on realizowany we wszystkich 

placówkach bibliotecznych; 

23. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie 

dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 

6 422,00 na zakup książek; 

24. Napisanie i wygranie projektu z PKO S.A – razem z panią Joanną Paczkowską – pracownikiem 

w/w Banku - kwota 5 000,00 na zajęcia pt. „Z kulturą za rękę” (projekt będzie realizowany  

po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią); 

25. Biblioteka w Grucie ściśle i efektywnie współpracuje z wszystkimi podmiotami na terenie wsi 

i gminy Gruta – szkołami, stowarzyszeniami, OSP, sołectwami, Klubem Ciężarowców Horyzont 

(napisanie wygranego projektu i późniejsze rozliczenie projektu dla LKS) i inne. 

Wielu zaplanowanych działań: konkursów, turniejów, warsztatów, kilku spotkań Klubów 

DKK i innych nie udało się zrealizować z powodu pandemii i obostrzeń. W okresie, kiedy Biblioteka 

musiała być zamknięta wszyscy pracowali na miejscu. Wykonane zostały niezbędne,  

a zaległe prace inwentaryzacyjne i porządkowe. Czytelnicy korzystali w tym czasie z usługi książki 

na telefon – książka była dowożona do ich domów, bądź też udostępniano książki i lektury  

on-line, e-booki z platform legalnych i bezpłatnych. 

Prężnie funkcjonował profil na FB Biblioteki w Grucie – organizowane były liczne czytania 

książek, przedstawienia w formie teatrzyku kamishibai, różne zajęcia kreatywne oraz inne formy 

alternatywnej książki i spędzania wolnego czasu. Kontakt z Czytelnikami został utrzymany. 
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10.3. Stowarzyszenia i kluby sportowe.  

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Gruta organizują różnego rodzaju imprezy dla 

mieszkańców, wyjazdy integracyjne, festyny, pokazy kulinarne. Biorą udział w konkursach oraz 

aktywują mieszkańców sołectw. Na terenie gminy funkcjonują następujące stowarzyszenia: 

 Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd 

 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "DZIAŁAJMY RAZEM" w Mełnie 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Mełna „INTEGRACJA” 

 Stowarzyszenie "UŚMIECH" 

 Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup 

 Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”  

 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno 

 Stowarzyszenie POD GRÓDKIEM w Plemiętach 

 Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców-Dzierżawców "REKREACJA" 

 Stowarzyszenie EMPIRIA OKONIN 

W 2020 roku zrealizowano następujące działania, na które stowarzyszenia otrzymały 

dotacje z Gminy Gruta: 

1. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd" w Nicwałdzie: 

- dotacja w wysokości 300,00 zł na zorganizowanie „Dnia Kobiet dla mieszkanek"  

w okresie od 04.03.2020 r. do 10.03.2020 r. – celem była wspólna integracja mieszkanek wsi  

i okolic, impreza była połączona z pokazem kulinarnym. 

2. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno: 

- dotacja o wsparcie realizacji zadania publicznego na kwotę 1000,00 zł. pod nazwą: 

„Pamiętamy o seniorach" – celem zadania było odwiedzenie seniorów, wręczenie im upominków, 

w związku z tym, iż nie było możliwości zorganizowania spotkania wigilijnego w świetlicy. 

3. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup": 

- pierwsza dotacja na kwotę 5 000,00 zł została przeznaczona na festyn „Zaszczep się 

tradycją”. Był to wkład własny stowarzyszenia w ramach projektu Etno 2000. Było to zadanie 

dwuetapowe - pierwszy festyn odbył się w Radzyniu Chełmińskim 18 lipca 2020 r., drugi na plaży 

w Słupie dnia 29 sierpnia 2020 r. Zadanie było dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury 

pod honorowym Patronatem Poseł na Sejm RP Pani Anny Gembickiej. Realizacja zadania możliwa 
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była dzięki współpracy i szerokiemu wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz 

Urzędu Gminy Gruta, a także licznych sponsorów. Festyn rozpoczął się uroczystym polonezem w 

wykonaniu części gości. Punktem kulminacyjnym festynu był koncert zespołu Baciary. Prócz niego 

organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: występ iluzjonisty, przejażdżki konno, degustacje 

wyrobów lokalnych kół gospodyń wiejskich, promocja lokalnych produktów spożywczych, pokazy 

druhów OSP oraz wiele innych. Nad bezpieczeństwem imprezy i przestrzeganiem reżimu 

sanitarnego czuwali strażacy OSP, służby medyczne oraz policja.  

- druga dotacja w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Pierogi, przysmaki i inne 

cudaki” – było to spotkanie lokalne, mające na celu przygotowywanie dekoracji świątecznych  

i tradycyjnych potraw wigilijnych.  

4. Stowarzyszenie „Empiria" Okonin: 

- pierwsza dotacja w kwocie 700,00 zł dotyczyła zorganizowania „Wycieczki integracyjnej 

do Iławy” w dniu 29.08.2020 r. Wyjazd zorganizowano w celach integracyjnych i obejmował 

zwiedzanie miejscowości Iława oraz rejs statkiem; 

- druga dotacja w wysokości 300,00 zł. została przeznaczona na zakup naczyń  

i wyposażenia świetlicy na organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych organizowanych 

przez Stowarzyszenie. 

5. Stowarzyszenie Kobiet „Działajmy Razem” w Mełnie: 

- dotacja w kwocie 798,00 zł przeznaczona została na organizację „Wyjazdu 

integracyjnego” do kręgielni Rad w Grudziądzu – celem wyjazdu była integracja poprzez 

zespołową grę w kręgle i spędzanie wspólnego czasu.   

6. Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”:  

- dotacja w wysokości 1 000,00 zł przeznaczona została na realizacje projektu „Wyjazd 

integracyjny do Mikoszewa”, w ramach którego zorganizowano wyjazd integracyjny 

mieszkańców społeczności lokalnej.  

Ponadto na terenie gminy działają kluby sportowe, które organizują zajęcia sportowe dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenie gminy Gruta działa Gminny Ludowy Klub Sportowy  

w Grucie skupiający sekcje: piłki siatkowej, piłki nożnej,  kolarstwa, tenisa stołowego  oraz 

Ludowy Klub Sportowy HORYZONT w Mełnie prowadzący działalność w zakresie podnoszenia 

ciężarów.  
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Na realizację swoich statutowych działań kluby sportowe otrzymały dotację  

w następujących wysokościach: 

1 . Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie: 

Dotacja o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego 

i kolarstwa". Umowa na kwotę 40 000,00 zł została zawarta na okres od 01.01.2020 r. 

 do 31.12.2020 r. Środki te przeznaczono w 100% na realizację zadań klubu: wyjazdy na zawody  

i delegacje, organizację treningów oraz opłaty trenerów, przygotowanie boiska, pranie strojów, 

zakupy sportowe i inne, przelewy ZUS i US, obsługę konta, zakup pucharów, energię elektryczną, 

opłaty sędziów, pomoc medyczną, ubezpieczenia zawodników,  uprawnienia, udział w zawodach, 

opłacenie szkoleniowców, zakup sprzętu, obozy sportowe, naprawę rowerów, obsługę 

treningów,  transport na zawody. Ponadto z tej kwoty opłacono osobę, która sprawowała opiekę 

nad Orlikiem i halą sportową w Grucie. 

W 2020 roku do najważniejszych sukcesów zawodników Gminnego Ludowego Klubu 

Sportowego w Grucie należało zdobycie tytułów: 

 Maja Tracka – juniorka młodsza, w wyścigach na torze zdobyła następujące tytuły: 

Mistrzyni Polski ze startu zatrzymanego, Mistrzyni Polski w wyścigu eliminacyjnym  

i skreczu, Mistrzyni Polski w Omnium, Mistrzyni Polski w sprincie drużynowym  

z Kają Bonas, Mistrzyni Polski ze startu wspólnego w wyścigach na szosie. 

 Kaja Bonas  – juniorka młodsza, w wyścigach na torze zdobyła następujące tytuły: 

Mistrzyni Polski w Medisonie, Mistrzyni Polski w jeździe drużynowej na czas, Mistrzyni 

Polski w sprincie drużynowym z Mają Tracką. 

 Michał Rząca – junior;  uzyskał  3 tytuły mistrzowskie w różnych kategoriach. 

 

2. Ludowy Klub Sportowy „Horyzont" w Mełnie: 

Dotacja o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych sekcja podnoszenia ciężarów". Umowa na kwotę  

30 000,00 zł została zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Klub ten był  

w 100% dotowany przez Urząd Gminy, a wydatki przeznaczono na: wyjazdy na zawody, 
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zgrupowania, opłaty startowe, składki, zakupy sprzętu sportowego, ubioru sportowego, napoi  

i artykułów farmaceutycznych. 

W 2020 roku do najważniejszych sukcesów zawodników Ludowego Klubu Sportowego 

HORYZONT w Mełnie należało zdobycie tytułów: 

 Igor Osuch – zdobył tytuły: Mistrza Polski do lat 17, Wicemistrza w Turnieju Nadziei 

Olimpijskich w Raszynie, Wicemistrza Polski Seniorów, Wicemistrza Świata do lat 17. 

 Borys Osuch - zdobył tytuł Mistrza Polski do lat 15 w Nowym Tomyślu. 
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11. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

11.1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

11.1.1. Wykaz jednostek, pojazdów i sprzętu spalinowego 

 

Na terenie Gminy Gruta w roku 2020 funkcjonowało 6 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, z tego jedna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest  

to jednostka OSP w Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone były w 9 samochodów 

strażackich sprawnych technicznie. Wykaz posiadanych samochodów przedstawia Tabela nr 20: 

 

Tabela 20. Wykaz samochodów jednostek OSP z terenu gminy Gruta. 

Lp. Jednostka OSP 
Pojazd 

Rok produkcji 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie 
GBA 2,4/16 Magirus-Deutz 170D11FA 

1974 r. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie 
GBM 2,5/8/8 Star 244  

1983 r. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie 

GBA 2,5/16 Star 12.180  

2004 r. 

GCBA 5/32 Scania  

2017 r. 

GLBA-Rt Ford Transit  

2018 r. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie 
GLM Daewoo Lublin II 

1998 r. 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach 

GBA 2,5/16 Star P244 

1989 r. 

GLM Lublin 3524  

2000 r. 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku 
GLM Daewoo Lublin III 3324 

2003 r. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykaz wyposażenia jednostek OSP w 2020 roku w sprzęt spalinowy przedstawia Tabela nr 21: 

Tabela 21. Wykaz sprzętu spalinowego. 

Lp. Jednostka OSP Sprzęt spalinowy 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie 

 2 motopompy PO 5 

 Pompa pływająca NIAGARA 

 2 agregaty prądotwórcze (w tym jeden z 
magazynu OC gminy Gruta) 

 Pompa szlamowa HONDA GX390 

 Pilarka HUSQVARNA 357 XP 

 Pilarka HUSQVARNA 435 XP 

 Sprzęt hydrauliczny 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie 

 2 motopompy PO 5 

 Motopompa PO 3 

 Agregat prądotwórczy TARGED 
TA3000GHX 

 Pilarka STIHL MS 180 

 Pompa szlamowa 

 Piła STIHL MS-231 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie 

 4 motopompy PO 5 

 Agregat prądotwórczy Geko 2,2 KW 

 Agregat Hydrauliczny WEBER V50eco 

 Agregat Hydrauliczny WEBER V50eco 

 Pompa pływająca Posejdon 

 Pompa pływająca Niagara 

 Pompa elektryczna 

 Pompa szlamowa Honda WT30X 

 Pilarka STIHL MS 290 

 Pilarka STIHL MS 291 

 Pilarka STIHL MS 044 

 Pilarka Ratownicza Husqvarna 

 Pilarka STIHL TS 400 stal/beton 

 Wentylator oddymiający KOBRA 

 Wentylator oddymiający KOBRA 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie 

 2 motopompy M-800 

 Agregat prądotwórczy Honda 2,2 kW 

 Pilarka STIHL 

 Pompa pływająca NIAGARA 

 Pilarka STIHL MS 291 37 3/8” 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach 
 2 motopompy PO 5 

 Pilarka STIHL MS 271 

 Pilarka STIHL MS 180 

 Pompa pływająca Posejdon 
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 Agregat prądotwórczy ENDRESS 

 Agregat prądotwórczy FOGO 

 Pompa hydrauliczna LUCAS GO3T 

 Sprzęt hydrauliczny Weber 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku  Motopompa PO 5 

 Pompa pływająca NIAGARA 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W zakresie zużytego paliwa i wydatkami spowodowanymi zakupem materiałów 

eksploatacyjnych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozliczają się z Gminą Gruta                          

w okresie kwartalnym. 

 

11.1.2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku  

 

W 2020 roku na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie gminy Gruta 

zabezpieczono kwotę 405.950,10 zł, z czego wydatki opiewały na kwotę 400.079,73 zł (98,55%). 

Tabela 22. Wydatki OSP. 

Lp. Wydatki dotyczyły Plan [zł] 
Wykonanie 

[zł] 

Wykonanie 

[%] 

1. 

Dotacje dla OSP Gruta na zakup 

materiałów budowlanych i promocyjnych 

w ramach termomodernizacji budynku 

OSP w Grucie 

5.850,00 5.850,00 100,00 

2. 

Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach 

ratowniczo gaśniczych 

16 zł/h za pożary i miejscowe zagrożenia 

10 zł/h za szkolenia zgodnie z Uchwałą RG 

19.949,54 19.949,54 100,00 

3. 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

konserwatorów OSP 
800,00 484,11 60,51 

4. 

Wynagrodzenia bezosobowe 

konserwatorów OSP (w ramach umowy 

zlecenie) 

32.300,00 32.104,38 99,39 
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5. 

Zakupy materiałów i wyposażenia (wydatki 

bieżące), w tym części zamienne do 

samochodów, paliwo do urządzeń i 

samochodów, wyposażenie OSP, olej 

opałowy do OSP Gruta 

118.879,56 118.691,24 99,84 

6. Zakup energii elektrycznej w remizach 18.000,00 16.153,81 89,74 

7. 
Zakup usług remontowych (remonty 

samochodów, przeglądy techniczne) 
8.000,00 7.852,11 98,15 

8. 

Zakup usług zdrowotnych (kierowanie na 

badania lekarskie, badania psychologiczne 

kierowców) 

650,00 650,00 100,00 

9. 

Zakup usług pozostałych (wywóz 

odpadów, konserwacja dźwigu w OSP 

Gruta, serwis kotłowni, przeglądy 

techniczne sprzętu) 

13.000,00 12.632,28 97,17 

10. Podróże służbowe i ryczałty komendanta 3.300,00 3.096,07 93,82 

11. Ubezpieczenia mienia i pojazdów 16.528,00 16.528,00 100,00 

12. 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 
11.193,00 11.193,00 100,00 

13. 
Wydatek inwestycyjny na rozbudowę 

remizy OSP Plemięta 
152.000,00 149.395,19 98,29 

14. 
Dofinansowanie OSP Słup na zakup i 

montaż bramy garażowej 
5.500,00 5.500,00 100,00 

 RAZEM OSP: 405.950,10 400.079,73 98,55 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dotacje dla OSP 

 Dofinansowanie OSP Słup na zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w kwocie 

5.500,00 zł (pozostałą kwotę dofinansowano ze środków MSWiA); 
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 Dofinansowanie OSP Gruta na termomodernizacje remizy OSP w kwocie 5.850,00 zł  

(pozostałą kwotę dofinansowano ze środków Funduszu Ochrony Środowiska). 

Dotacje zostały rozliczone z Urzędem Gminy. 

 

11.1.3. Wykonywanie zadań w zakresie wyszkolenia i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej  

 

Szkolenia 

 Kurs Podstawowy strażaków ochotników zgłaszanych przez zarządy poszczególnych 

jednostek 

 szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy  

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 

 W 2020 r. ze względu na panującą pandemie COVID-19 Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej  oraz zawody ratowniczo - gaśnicze nie odbyły się.  

 

11.1.4. Działalność operacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych  

Tabela 23. Stała obsługa usługi zdalnego alarmowania OSP Gruta, Plemięta, Boguszewo. 

Lp. Jednostka OSP Liczba interwencji w 2020 roku 

1. Gruta 
Pożary – 23  

Miejscowe zagrożenia – 62 
Alarmy fałszywe – 0 

2. Boguszewo 
Pożary – 2 

Miejscowe zagrożenia – 13 
Alarmy fałszywe – 0 

3. Słup Brak wyjazdów w 2020 roku 

4. Plemięta 
Pożary – 8 

Miejscowe zagrożenia – 26 
Alarmy fałszywe – 0 

5. Salno 
Pożary – 2 

Miejscowe zagrożenia – 10 
Alarmy fałszywe – 0 
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6. Gołębiewko Brak wyjazdów w 2020 roku 

Razem: 

Pożary – 19 
Miejscowe zagrożenia – 89 

Alarmy fałszywe – 0 
 

Wynik razem nie jest sumą wyjazdów 
jednostek, ponieważ w niektórych 

zdarzeniach brało udział więcej 
jednostek OSP niż jedna. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

11.1.5. Ilość strażaków w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 

Tabela 24. Ilość strażaków w poszczególnych jednostkach OSP . 

Lp. Jednostka OSP Liczba druhów wg grup 

1. Gruta 

Członkowie zwyczajni 84 

Członkowie honorowi 4 

Członkowie wspierający 32 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 20 

2. Plemięta 

Członkowie zwyczajni 30 

Członkowie honorowi 1 

Członkowie wspierający 1 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 0 

3. Boguszewo 

Członkowie zwyczajni 45 

Członkowie honorowi 4 

Członkowie wspierający 13 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 10 

4. Słup 

Członkowie zwyczajni 20 

Członkowie honorowi 0 

Członkowie wspierający 0 
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 10 

5. Salno 

Członkowie zwyczajni 19 

Członkowie honorowi 0 

Członkowie wspierający 0 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 0 

6. Gołębiewko 

Zwyczajnych z czego mogących brać 

bezpośredni udział w akcjach 
12 

Członkowie honorowi 6 

Członkowie wspierający 1 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

11.1.6. Rozmieszczenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Gruta 

Rysunek 1. Jednostki OSP na terenie Gminy Gruta. 

 

 

11.2. Działalność w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe gminy Gruta w głównej mierze oparte jest o zasoby 

osobowe i sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnej. 
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Magazyn obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego zlokalizowany jest w budynku Urzędu 

Gminy Gruta.  

 

11.2.1. Wydatkowanie w zakresie Obrony Cywilnej w 2020 roku 

W 2020 roku na funkcjonowanie Obrony Cywilnej w budżecie gminy Gruta zabezpieczono 

kwotę 14.000,00 zł, z czego wydatki opiewały na kwotę 13.544,37 zł (96,82%).   

 Zakupiono 10 ubrań koszarowych RIB-STOP jako mundury Obrony Cywilnej, 5 masek 

pełno-twarzowych MSA 3S z pochłaniaczami, 1 kominiarkę, 1 ubranie KDS,  na wyposażenie 

magazynu obrony cywilnej dla Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z Normatywami Szefa OCK. 

 W 2020 roku dokonano również przeglądu agregatu prądotwórczego FDG 100 IS oraz 

ubezpieczenia przyczepy specjalistycznej do tego agregatu.  

11.2.2. Wydatkowanie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku (Koronawirus 

COVID-19) 

Wydatki na doposażenie magazynu poniesiono w ramach rezerwy celowej na Zarządzanie 

Kryzysowe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki w kwocie 57.090,20 zł 

przeznaczono m.in. na zakup: maseczek dla mieszkańców Gminy Gruta, materiałów do szycia 

maseczek, materiałów czyszczących, opryskiwacza ciśnieniowego do dezynfekcji, koncentratu do 

dezynfekcji powierzchni, dozowników na środki dezynfekujące, rękawic, okularów ochronnych, 

mydła antybakteryjnego, kombinezonów. 

W związku ze stanem epidemii regularnie odbywały się posiedzenia Gminnego Zespołu 

Reagowania Kryzysowego przy udziale służby zdrowia, służb socjalnych oraz pracowników Urzędu 

Gminy, a także dyrektorów szkół oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Głównym powodem zwołania sztabu kryzysowego była dyskusja na temat działań w celu 

zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawiursa. Wójt Gminy Gruta wydał uczestnikom 

zalecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które zostały przekazane na spotkaniu Wójtów  

i Burmistrzów w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Drugie spotkanie odbyło się dnia 

04.05.2020 r. i dotyczyło otwarcia żłobka, przedszkola, klas zerowych w szkołach oraz otwarcia  

w najbliższym czasie instytucji kultury. W posiedzeniu brali udział członkowie GZZK, Dyrektorzy 

szkół oraz Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych. Podczas posiedzenia przekazano 

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, wytyczne Wojewody 
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Kujawsko-Pomorskiego co do procedury wznowienia funkcjonowania w/w placówek oraz 

dokonano szczegółowej analizy potrzeby powrotu najmłodszych dzieci do żłobka i placówek 

oświatowych w Gminie Gruta. Po dokonanych konsultacjach Wójt Gminy Gruta podjął decyzję   

o zamknięciu wyżej wymienionych placówek oświatowych i żłobka do 24 maja 2020 roku. 

Ponadto GZZK spotykał się jeszcze kilkukrotnie w mniejszym gronie w przypadku omawiania  

i wprowadzania nowych procedur walki z COVID-19 ustanawianych przez władze państwa, 

wdrażanych w gminie Gruta zgodnie z zaleceniami i decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

w Bydgoszczy.  

W ramach walki z koronawirusem na poziomie gminnym podjęto m.in. następujące 

działania:  

1) utworzono specjalną zakładkę na stronie WWW dotycząca COVID-19, w której znaleźć 

można było 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 celem ułatwienia kontaktu  

na linii mieszkaniec – pracownik, dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnych  

za zwalczanie epidemii;  

2) bieżąco udostępniano najnowsze informację na stronie WWW oraz gminnym profilu 

społecznościowym Facebook, aplikacji BLISKO, aby dotrzeć do jak największej liczby 

mieszkańców; 

3) uczestniczono wielokrotnie w wideokonferencjach dotyczących koronawiursa  

z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Z inicjatywy Wójta Gminy Gruta w kwietniu 2020 r. została zorganizowana akcja społeczna 

pt. ,,Maseczka dla seniora 60+”. Zgodnie z jej założeniem każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 

60 rok życia lub jego członek rodziny mógł zgłosić się pod wskazany numer kontaktowy w celu 

odbioru darmowej maseczki wielokrotnego użytku. W ramach akcji swoją cegiełkę dołożyli 

druhowie jednostek OSP, którzy pomagali w dostarczaniu maseczek dla najstarszych mieszkańców 

gminy. Akcja dotarła do ponad 600 osób.  
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Dodatkowo władze gminy pozyskały nieodpłatnie ponad 100 szt. przyłbic od Państwa 

Paczkowskich z Wąbrzeźna oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Bydgoszczy – przyłbice zostały 

przekazane do szkół, żłobka, i przedszkola samorządowego, aby wyposażyć kadrę. Również 

gminne jednostki organizacyjne, szkoły, OSP i inne jednostki zostały doposażone w następujące 

środki ochronny osobistej i środki do dezynfekcji :ponad 2000 szt. maseczek, 500 litrów płynu do 

dezynfekcji, 110 litrów płynów do dezynfekcji autobusów, 16 szt. dozowników, ponad 200 szt. 

kombinezonów ochronnych oraz ponad 300 szt. rękawiczek ochronnych.   

Władze gminy przekazały ponadto nieodpłatnie materiały ochronne dla SOR-u  

w Grudziądzu, Starostwa Powiatowego oraz Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Podobną 

pomoc materialną otrzymały GOPS, wszystkie zastępy OSP z terenu gminy Gruta, placówki 

edukacyjne oraz opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej w Grucie, Gminne Centrum Kultury, 

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej oraz Biblioteka  

w Grucie. 

Gmina uczestniczyła także w programie rządowym ,,Wspieraj Seniora”, którego celem było 

niesienie pomocy osobom powyżej 70 roku życia, a w szczególności osobom samotnym. Pomoc 

realizowana była poprzez dostarczenie zakupów spożywczych i higienicznych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie.  

Przedstawiciele samorządu dołączyli także do akcji szycia maseczek poprzez zakup 

materiałów bawełnianych, gumek i nici. Do akcji włączyły się: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Społecznej w Dąbrówce Królewskiej oraz Sołectwo Gruta i  Sołectwo Plemięta. 

W trakcie trwania pandemii pracownicy Urzędu Gminy Gruta na bieżąco obsługiwali 

interesantów w sposób wskazany przez obowiązujące w danym czasie wytyczne. Podczas 

ograniczeń związanych z możliwością osobistego stawieniem się petentów w budynku Urzędu 

obsługa odbywała się za pomocą teleinformatycznych środków przekazu.  

11.2.3. Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku 

W 2020 roku kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku nie odbyła 

się ze względu na pandemię COVID-19. Przewidywany termin kwalifikacji wojskowej  

to wrzesień 2021 r.  
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11.3. Policja 

 

11.3.1. Wydatki poniesione na współpracę z Policją w 2020 roku 

 

Plan 281 640,00 zł 

Wykonanie 278.865,49 zł 99,01 % 

Wydatki poniesiono na usługę przyłączenia energii elektrycznej w dniu 20.03.2020 roku  

w związku z utworzeniem Posterunku Policji w Grucie. Pozostała kwota wymieniona w planie 

odnosi się do adaptacji gminnego pomieszczenia na Posterunek Policji.  W listopadzie 2020 roku 

zakupiono 2 szt. drukarek za kwotę 3.536,00 zł na wyposażenie Posterunku Policji w Grucie. 

Zakupiony sprzęt został przekazany na rzecz Posterunku Policji w Grucie po jego otwarciu. 

 Prace związane z przywróceniem zlikwidowanego w 2012 roku Posterunku Policji  

w Grucie rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2020 roku. Na ten cel przeznaczono niezamieszkałe 

mieszkanie gminne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Grucie. Roboty adaptacyjne  

i remontowe przewidywały kompleksowy remont i przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby 

nowoczesnego posterunku policji, jak również wymianę wszystkich sieci, wentylacji, stolarki 

okiennej i drzwiowej. Prace remontowo-adaptacyjne zakończono w listopadzie 2020 roku. Całość 

zadania została finansowana ze środków własnych budżetu gminy, a jej koszt wyniósł  

275 329,00 zł. 

11.3.2. Statystyka przestępstw 

W roku 2020 mieszkańcy gminy Gruta podlegają pod rejon działania Posterunku  

w Radzyniu Chełmińskim. Na terenie Gminy Gruta w 2020 roku stwierdzono 34 przestępstwa,  

a w tym: 

 Kradzież –  6 

 Kradzież z włamaniem –  3 

 Przestępstwa rozbójnicze – 1 

 Uszkodzenie Ciała – 1  

 Uszkodzenie Mienia – 2  

 Przestępstwo narkotykowe – 4  
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 Inne - 17 

W 2020 roku w gminie Gruta stwierdzono 2 wypadki drogowe a kolizji drogowych 

odnotowano 49. 

Tabela 25. Zdarzenia odnotowane przez Posterunek Policji dla terenu gminy Gruta w 2020 roku. 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Liczba zdarzeń 

w 2019 r. 

Liczba zdarzeń w 

2020 r. 

1. Przestępstwa 26 34 

2. Zdarzenia wykryte 20 20 

3. Włamania 1 3 

4. Kradzieże 2 6 

5. 

Wypadki drogowe 3 2 

Ofiary śmiertelne 2 0 

6. Kolizje drogowe 55 49 

       Źródło: Opracowanie własne 
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12. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny  

o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta (uchwała Nr XIII/174/13 Rady Gminy 

Gruta z dnia 25 marca 2013 roku, zmieniona: uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Gruta  z dnia  

13 listopada 2015 r.) wyznaczyło kierunek rozwoju przestrzennego. Uszczegółowienie zasad 

zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego objęto 87,8251 ha, co stanowi 0,71 % powierzchni 

gminy Gruta.Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta 

przedstawia Tabela nr 26: 

Tabela 26. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta. 

l.p. Nr Uchwały Data uchwalenia 
Nr Dziennika Urzędowego 

Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

Data publikacji                
w Dzienniku 
Urzędowym 

1. XIII/111/2000 29.06.2000 r. nr 86 poz.656 06.11.2000 r. 

2. XVII/137/01 20.03.2001 r. nr 36 poz. 571 22.06.2001 r. 

3. XVII/138/01 20.03.2001 r. nr 36 poz. 572 22.06.2001 r. 

4. XVII/139/01 20.03.2001 r. nr 36 poz. 573 22.06.2001 r. 

5. XVII/140/01 20.03.2001 r. nr 36 poz. 574 22.06.2001 r. 

6. XIX/149/01 29.06.2001 r. nr 3 poz. 56 29.01.2002 r. 

7. XXIII/181/2002 22.03.2002 r. nr 59 poz. 1122 13.06.2002 r. 

8. XXXI/183/06 17.10.2006 r. nr 4 poz. 61 11.01.2007 r. 

9. IV/19/11 18.02.2011 r. nr 153 poz. 1296 28.02.2011 r. 
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10. VI/33/11 27.06.2011 r. nr 299 poz. 3267 19.12.2011 r. 

11. VI/39/15 30.02.2015 r. poz. 1154 08.04.2015 r. 

12. VI/40/15 30.03.2015 r. poz. 1155 08.04.2015 r. 

13. XIV/108/16 29.04.2016 r. poz. 1658 10.05.2016 r. 

14. XVIII/112/20 29.06.2020 poz. 3452 03.07.2020 r. 

15. XVIII/113/20 29.06.2020 poz. 3453 03.07.2020 r. 

16. XVIII/114/20 29.06.2020 poz. 3454 03.07.2020 r. 

17. XVIII/115/20 29.06.2020 poz. 3455 03.07.2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Obecnie wszczęta jest jedna procedura planistyczna mająca na celu uchwalenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny gminy Gruta. 

 W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. W okresie od 1 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Gruta wydał 65 decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu oraz 8 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.  

W 2020 roku zakończyła się realizacja projektu „Partycypacja w Planowaniu”,  

na wykonanie którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 29 500,00 zł z Fundacji 

Stabilo. Zadanie obejmowało przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej o funkcji mieszanej, w skład której 

wchodzi funkcja mieszkaniowa, na obszarze położonym w odległości mniejszej od 10-krotności 

wysokości istniejących elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy oraz gmin 

sąsiednich. W celu zachęcenia do udziału jak największej liczby mieszkańców, władze gminy Gruta 

podjęły decyzję o wykorzystaniu, w większości do tej pory nie stosowanych, narzędzi   

i technik konsultacji. Głównym celem realizowanego projektu było możliwie szerokie poznanie 

opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat obszaru objętego 

planem. 
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13. Strategia Rozwoju Gminy Gruta na lata 2020-2030 

W 2020 roku w gminie Gruta kontynuowano proces nad utworzeniem strategii rozwoju 

Gminy Gruta na 10 kolejnych lat. Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia 

rozwoju Gminy. Jest ona tworzona nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla 

mieszkańców. Przygotowany dokument wspólnie z mieszkańcami naszej gminy pozwoli na 

realizację tych inwestycji, które będą faktycznie odzwierciedleniem potrzeb lokalnych 

społeczności. W trakcie przygotowania Strategii poznamy opinie mieszkańców w różnych 

dziedzinach życia, min. szkolnictwa, zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju turystyki, rozwoju 

przedsiębiorczości, inwestycji drogowych, animacji kultury. Tworzenie strategii rozwoju  

z udziałem lokalnej społeczności wpływa na jej zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju 

gminy, a tym samym na skuteczność realizacji strategii oraz wnosi wkład w budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego. Strategia ma na celu ustalenie jednego wspólnego kierunku 

rozwoju Gminy Gruta, tak aby móc zaplanować działania, które będą realnie wpływać  

na wyniki i skutkować będą rzeczywistą poprawą jakości życia mieszkańców gminy. 

Na początku 2020 r. odbyły się spotkania eksperckie dla wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz społeczników Gminy Gruta, na których dyskutowano  

o potrzebach i oczekiwaniach lokalnej społeczności w następujących zakresach tematycznych: 

infrastruktura drogowa i komunikacja, kultura i czas wolny, inwestycje wodno- kanalizacyjne  

i oświetlenie oraz edukacja. Następnym etapem przygotowania Strategii były uzgodnienia 

dokumentu wewnątrz powołanego zespołu w gminie oraz zebranie danych statystycznych. 

 Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 wstrzymano proces związany ze spotkaniami 

wewnątrzgminnego zespołu ds. Strategii. W grudniu 2020 r. wznowiono działania mające  

na celu opracowanie ostatecznej wersji dokumentu. Podczas spotkania ustalono kwestie 

pozostałe do zrealizowania w ramach przygotowywanej Strategii. 

W 2021 r. przeprowadzony zostanie ostatni etap prac, tzw. faza konsultowania 

i uzgadniania dokumentu strategicznego przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu przez 

Radę Gminy. Przedkładając do konsultacji opracowany projekt strategii mieszkańcy oraz wszyscy 

zainteresowani będą mogli wnieść swoje uwagi. Uchwalenie strategii  rozwoju Gminy Gruta nie 

zamyka dalszych prac, wręcz przeciwnie - będzie dokumentem otwartym, który powinien być 

uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania problemów.   
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14. Działania promocyjne gminy Gruta 

Działania promocyjne gminy Gruta stanowią bardzo istotny element jej funkcjonowania  

i odbywają się regularnie na kilku płaszczyznach informacyjnych.  

Urząd Gminy w Grucie jest administratorem strony internetowej Urzędu pod adresem 

www.gruta.pl oraz konta na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą #Gmina Gruta, 

gdzie zamieszczane są cyklicznie wszystkie najważniejsze bieżące informacje oraz relacje  

z wydarzeń z terenu gminy Gruta, jak również wszelkiego rodzaju komunikaty, ogłoszenia i apele 

do mieszkańców. Ponadto na parterze budynku Urzędu Gminy w Grucie znajduje się 

elektroniczna tablica informacyjna, na której wyświetlane są aktualne informacje i relacje  

z wydarzeń.   

Nieprzerwalnie od 1991 roku, samorząd gminy Gruta jest wydawcą gazety samorządowej 

„Głos Gruty”, która w roku 2020 przyjęła charakter dwumiesięcznika. „Głos Gruty” jest bezpłatną 

gazetą samorządową, wydawaną  w nakładzie 1 900 egzemplarzy. Początkowo, formą dystrybucji 

gazety w 2020 roku było pozostawianie w lokalnych sklepach, placówkach oświatowych, 

kulturowych oraz zdrowotnych znajdujących się na terenie gminy Gruta określonej ilości 

egzemplarzy gazety. W celu poprawy dostępności prasy dla wszystkich mieszkańców gminy,  

od września 2020 r. „Głos Gruty” przekazywany jest za pośrednictwem usługi pocztowej Poczty 

Polskiej, i w ten sposób dostarczany jest regularnie do każdego gospodarstwa domowego  

na terenie gminy Gruta. Egzemplarze w ilości ok. 100 sztuk, pozostają w dystrybucji Urzędu Gminy 

w Grucie. W roku 2020, „Głos Gruty” otrzymał również nową szatę graficzną, której autorami byli 

pracownicy Urzędu Gminy w Grucie odpowiedzialni za redakcję i przygotowanie każdego numeru 

gazety. Każdorazowo, „Głos Gruty” zostaje również zamieszczony w formie elektronicznej  

w formacie PDF na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grucie.   

Ponadto Urząd Gminy w Grucie w roku 2020 zlecił wykonanie materiałów promujących 

gminę Gruta, w których w większości z nich motywem przewodnim było piękno natury gminy 

Gruta oraz hasło „Gruta. Gmina pełna perspektyw”. Ponadto materiału zostały opatrzone 

herbem gminy oraz danymi teleadresowymi. W ten sposób zlecono wyprodukowanie  

m.in. kalendarzy ściennych, książkowych i podkładów na biurko na 2021 rok, notatników, toreb 

prezentowych, zestawów kartek biurowych, długopisów oraz pinsów do marynarek.  

W ramach promocji gminy Gruta podjęto również inne działania polegające m.in. na zakupi 

flag narodowych, unijnych oraz papieskich wraz z drzewcami i masztami, zakupie nagród za udział 

http://www.gruta.pl/
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w konkursach organizowanych dla mieszkańców gminy np. „Pocztówka z Wakacji”, 

„Najpiękniejszy ogród”, zakupie upominków okolicznościowych, kartek świątecznych  

na Wielkanoc i Boże Narodzenie, sfinansowaniu koszt wynajmu świetlnych iluminacji 

świątecznych oraz sfinansowaniu bożonarodzeniowej akcji „Świąteczna Paczka dla Seniora”,  

w ramach której wszystkim osobom po 85 roku życia z terenu gminy Gruta dostarczono życzenia 

i świąteczny słodki upominek. 

Na zadania związane z promocją gminy Gruta w roku 2020 z budżetu gminy wydatkowano 

kwotę 67 600,00 zł. 
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15. Uchwały Rady Gminy Gruta podjęte w 2020 roku.  

W 2020 r. odbyło się 10 posiedzeń sesji Rady Gminy, na których radni podjęli 56 uchwał. 

Członkowie poszczególnych komisji uczestniczyli 6 razy w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, 

Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego, 6 razy w Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej oraz 8 razy w Komisji Rewizyjnej. Ponadto odbyły się 3 wspólne posiedzenia komisji 

stałych.  

W dniu 28 lipca 2020 r. na XIX Sesji Rady Gminy Gruta odbyła się uroczystość wręczenia 

odznaczeń państwowych. Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczono dwóch mieszkańców gminy 

Gruta: Pan Tomasza Piwowarskiego - nauczyciela i historyka oraz Pana Jerzego Strużynę - 

lokalnego działacza i pasjonata historii. Przyznane odznaczenia to symbol zaangażowania  

i miłości obu Panów do historii, szczególnie tej bliskiej historii naszego regionu. Aktu dekoracji  

w imieniu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2020 r. 

1) Nr XIV/89/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2020-2030 

2) Nr XIV/90/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XIV/91/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

terenie Gminy Gruta na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

4) Nr XIV/92/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 

2016-2023. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XV Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 4 marca 2020 r.: 

1) Nr XV/93/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej 

oraz organizacyjnej szkół, przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gruta 

2) Nr XV/94/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Grudziądz w formie 

dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów przyłączenia budynku Powiatowego Urzędu 

Pracy w Grudziądzu do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

Uchwały Rady Gminy podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 30 marca 2020 r.: 

1) Nr XVI/95/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2020-2030 

2) Nr XVI/96/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 
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3) Nr XVI/97/20 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

4) Nr XVI/98/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2020 roku 

5) Nr XVI/99/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gruta na 2020 rok 

6) Nr XVI/100/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gruta na 2020 rok. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 25 maja 2020 r.: 

1) Nr XVII/101/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Gruta”. 

2) Nr XVII/102/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Gruta. 

3) Nr XVII/103/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gruta.  

4) Nr XVII/104/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. 

5) Nr XVII/105/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

6) Nr XVII/106/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu.  

Uchwały Rady Gminy podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 czerwca 2020 r.: 

1) Nr XVIII/107/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gruta na lata 2020-2030 

2) Nr XVIII/108/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XVIII/109/20 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskania należności, 

o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty   

w transakcjach handlowych. 

4) Nr XVIII/110/20 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Grucie 
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5) Nr XVIII/111/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gruta  

w roku szkolnym 2020/2021 

6) Nr XVIII/112/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonin, Gmina Gruta 

7) Nr XVIII/113/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nicwałd, Gmina Gruta 

8) Nr XVIII/114/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo, Gmina Gruta 

9)  Nr XVIII/115/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w  obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko, Gmina Gruta 

10) Nr XVIII/116/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie za 2019 rok 

11) Nr XVIII/117/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2019 r. 

12) Nr XVIII/118/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta wotum zaufania za 2019 r. 

13) Nr XVIII/119/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania 

budżetu Gminy Gruta za 2019 r. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 28 lipca 2020 r.: 

1) Nr XIX/120/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta 

na lata 2020-2030 

2) Nr XIX/121/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XIX/122/20 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem 

Grudziądzkim a Gminą Gruta w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 

1413C Boguszewo – Czeczewo. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XX Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 22 września 2020 r.: 

1) Nr XX/123/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta 

na lata 2020-2030 

2) Nr XX/124/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XX/125/20 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 
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4) Nr XX/126/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gruta. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 30 października 2020 r.: 

1) Nr XXI/127/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta 

na lata 2020-2030 

2) Nr XXI/128/20 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XXI/129/20 rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Gołębiewko 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r.  

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 27 listopada 2020 r.: 

1) Nr XXII/130/20 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Gruta 

2) Nr XXII/131/20 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 

3) Nr XXII/132/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 

4) Nr XXII/133/20 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  

5) Nr XXII/134/20 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie Gminy 

Gruta 

6) Nr XXII/135/20 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy 

niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

7) Nr XXII/136/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gruta na lata 2020-2030 

8) Nr XXII/137/20 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 grudnia 2020 r.: 

1) Nr XXIII/138/20 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gruta na lata 2020-2030 

2) Nr XXIII/139/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020 

3) Nr XXIII/140/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2021-2030 

4) Nr XXIII/141/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021 rok 
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5) Nr XXIII/142/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

6) Nr XXIII/143/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wraz z prawem odrębnej własności budynków posadowionych na 

tym gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 271/2,  o pow. 0,5714 ha, obręb 

Gruta, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018512/2 

7) Nr XXIII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 90/10, o pow. 

0,2200 ha, obręb Mełno, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018517/7. 

  



 
-105- 

 

PODSUMOWANIE 

 

„Gruta - Gmina pełna perspektyw”. To hasło towarzyszące działaniom władz gminy, które 

nie tylko znalazło się na nowych materiałach promocyjnych gminy Gruta. To hasło jak najbardziej 

prawdziwe i jak najbardziej realne, bowiem Nasza Gmina jest gminą pełną perspektyw, w których 

realizacji pomogą nam zaangażowanie samorządu w sprawy wszystkich Mieszkańców, 

pracowitość, uczciwość i determinacja w planowanych działaniach.  

Gmina Gruta – nasze wspólne dobro, gdzie razem odnosimy sukcesy, ale i porażki  

są nieodłączną częścią kreatywnego działania i to one powinny nas motywować do dalszej pracy. 

Możemy być dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina się rozwija, a patrząc  

w przyszłość, należy stwierdzić, że perspektywy jej rozwoju są jeszcze większe. Jako samorząd 

jesteśmy w przededniu rozpoczęcia budowy jednej z największych inwestycji w współczesnej 

historii naszej Gminy – nowoczesnego przedszkola centralnego. Ponadto systematyczna 

modernizacja i budowa nowych dróg, plany budowy hali sportowej w Nicwałdzie, szeroko ujęte 

prace rewitalizacyjne, udział w ogólnopolskim projekcie budowy mieszkań, to tylko nieliczne 

dowody na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Zbiorowa odpowiedzialność wspólnoty 

samorządowej jest motorem do dalszej pracy nad kolejnymi przedsięwzięciami. 

Corocznie (od 2018 roku) składane raporty o stanie gminy, są podsumowaniem 

dwunastomiesięcznych działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. 

Podsumowania skłaniają do refleksji i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy 

podążamy we właściwym kierunku. 

Gmina Gruta, chcąc spełnić oczekiwania Mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem 

atrakcyjności Gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle  

ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie 

dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców. 

Położenie komunikacyjne Gminy Gruta jest bardzo korzystne, jednak aby móc czerpać  

z niego wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje  
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w lokalny układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych, 

budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do 

nowobudowanych posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. Centralne plany 

rządowe wskazują na bliskie sąsiedztwo terenów gminy Gruta z planowanym przebiegiem trasy 

ekspresowej S5 oraz przebiegiem linii Centralnego Portu Komunikacyjnego Szybkich Kolei 

Państwowych, które obok szans rozwoju gospodarczego terenów przynależnych, niosą ze sobą 

również ryzyko uzasadnionych obaw Mieszkańców, o których pamiętamy i wyraźnie  

je akcentujemy.  

Z dumą i przyjemnością spoglądam na rok 2020, gdzie dokonaliśmy wielu ważnych  

i dużych inwestycji, jak również tych mniejszych - zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 

co stanowi zachętę dla Mieszkańców do włączania się w życie Gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były zaniedbane 

lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane.  

Rekordowa w historii wysokość środków finansowych pozyskanych w 2020 roku  

na realizację inwestycji, to znak wprowadzania dobrych praktyk do samorządowego życia, które 

widoczne są i będą w kolejnych latach podczas następnych planowanych inwestycji  

i przedsięwzięć. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy. 

W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim Radnym Rady Gminy  

w Grucie za owocną współpracę, zaufanie, za liczne dyskusje na komisjach i sesjach,  

za merytoryczną wymianę poglądów i konstruktywne wnioski. Liczę, że kolejne miesiące wspólnej  

pracy będą owocowały nowymi pomysłami dotyczącymi rozwiązywania problemów naszej małej 

ojczyzny.  

Dziękuję również wszystkim Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, moim 

współpracownikom, Mieszkankom i Mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom  

i stowarzyszeniom działających na terenie Naszej Gminy.  Bez Waszej wiedzy, zaangażowania,  

pomysłowości i chęci do działania gmina Gruta nie byłaby tą samą gminą, którą jest dzisiaj.  

To właśnie my wszyscy tworzymy naszą lokalną wspólnotę i to od nas wszystkich w dużej mierze  

zależy, jak gmina Gruta będzie wyglądała za następne 5, 10  czy 15 lat.  Moim obowiązkiem  jest  

korzystanie  z  Waszego  potencjału  i zaproszenie Was do współdziałania w sferze samorządowej, 

co niniejszym czynię. 


