UZASADNIENIE
Załącznika Nr 3
Zadania inwestycyjne w 2016 r.
Dz. 600 Transport i łączność
1. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach
Plan wydatków na 2016 r. wynosi 268 506,00 zł.
Projekt na realizację zadania został wykonany w 2013 r.
W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD Inodrog na realizację w/w zadania.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie
gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do
30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.
Wartość robót: 624 801,08 zł netto, 768 505,33 zł brutto.
W 2013 r. wydatkowano kwotę 29 766,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, w 2014 r.
wydatkowano kwotę 100 000,00 zł za prace budowlane, w 2015 r. kwotę 400 900,00 zł za budowę i
nadzór. Na 2016 r. zgodnie z umową z wykonawcą pozostała do zapłaty kwota 268 506,00 zł.
2. Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia
Plan wydatków na w/w inwestycję na 2016 r. wynosi 278 030,00 zł.
Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) został ogłoszony w dniu
19.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową kanalizacji
deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość
kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i
wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul.
Różanej.
Planowane zakończenie robót w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresu
zimowego.
Umowa z firmą Kada-Bis na wykonanie zadania została podpisana w dniu 13 kwietnia 2015 r.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 19 października 2015 r.
Zapłata nastąpi w latach 2015 i 2016.
3. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu
Plan na 2016 r. w kwocie 1 662 778,00 zł.
W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w
terminie do 30 czerwca 2016 r.
W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu
zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 29 grudnia 2014 r.
Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na lata 2015 i 2016.
W 2014 r. wydatkowano kwotę 6 621,02 zł na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż
oraz na przyłącze energetyczne. W 2015 r. wydatkowano kwotę 501 588,78 zł za budowę i nadzór.
W 2016 r. do uregulowania pozostała kwota 1 662 778,00 zł.
4. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II
Plan wydatków na 2016 r. w wysokości 674 500,00 zł.
W/w zadanie zostało zrealizowane przez firmę SKANSKA.
Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r.
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a płatności określono na lata 2015-2016.
W 2014 r. wydatkowano kwotę 11 528,18 zł, w 2015 r. 141 774,03 zł, a na 2016 r. pozostało do
uregulowania 674 500,00 zł.
5. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach
Plan wydatków na 2016 r. w kwocie 2 409 348,00 zł.
W/w zadanie zostało zrealizowane przez następujące firmy:
1) PRD ,, Inodrog ” - budowa ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej
– część IV. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.
2) AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, odbiór końcowy nastąpił 24 października
2014 r.
3) Kada-Bis grupa budowlana sp. z. o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a
ul. Duńską. Odbiór końcowy nastąpił 11 grudnia 2014 r.
4) AFFABRE na przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy
Duńskiej, odbiór końcowy nastąpił 18 grudnia 2014 r.
Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.
W 2014 r. wydatkowano kwotę 3 484,58 zł, w 2015 r. kwotę 673 846,74 zł, a na 2016 r. pozostała
kwota 2 409 348,00 zł.
6. Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu
Plan wydatków na w/w inwestycję w wysokości 40 000,00 zł.
Umowa z firmą Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza na wykonanie projektu budowy ulicy
Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu została zawarta w dniu 14 maja 2015 r. z terminem
wykonania do 30 kwietnia 2016 r. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie etapowo:
30 % wynagrodzenia umownego po złożeniu projektów do Starostwa; 30 % po uzyskaniu decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęcia zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego;
40 % po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie
Bydgoskim.
7. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach
Wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości 478 634,00 zł.
Wykonawcą realizacji zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13 listopada 2014r., a
zakończenie realizacji zadania w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Płatności zostały ustalone na lata
2015-2016.
Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 maja 2015 r.
W 2015 r. wydatkowano kwotę 376 105,82 zł za budowę, projekt i nadzór inwestorski, a na 2016 r. do
zapłaty przypada kwota 478 634,00 zł.
8. Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach
Wydatki zaplanowano w wysokości 10 293,59 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe Błota.
9. Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu
Wydatki zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciele. Pozyskanie terenu
i wykonanie projektu umożliwi wybudowanie ścieżki w następnych latach.
Ścieżka poprawi bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym, zniweluje zagrożenie
wypadku.
10. Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu
Wydatki zaplanowano w wysokości 18 000,00 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzciniec.
Dokończenie chodnika w ciągu ulicy Gminnej. Chodnik zwiększy atrakcyjność wsi i przyczyni się do
poprawy warunków życia mieszkańców.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. Zakup gruntów

2

Zakup gruntów następować będzie po wcześniejszym podjęciu uchwały przez rade gminy o zakupie
gruntu z przeznaczeniem pod drogi.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
1.Budowa szkoły w Cielu
Wydatki zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł.
Planowana jest budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu. Planowany jest
budynek niepodpiwniczony, realizowany w technologii tradycyjne. Parametry obiektu: dwie
kondygnacje (max. 14m n.p.t. ze względu na pełnowymiarowe boisko hali sportowej), pow. zabudowy
- ok. 2500m2.
W budynku powstać ma 14 sal lekcyjnych (dla klas I-III: 7 sztuk z zapleczem
na I kondygnacji; dla klas IV-VI: 7 sztuk z zapleczem na II kondygnacji), w tym odpowiednio
wyposażone sale specjalne – komputerowe oraz pomieszczenia przeznaczone do indywidualnej pracy
z dziećmi w zakresie porad specjalistycznych (psycholog, pedagog), gabinet pielęgniarki/higienistki,
zaplecze nauczycielskie, zaplecze kuchenne, stołówka, aula z funkcją świetlic, hala sportowa
z siłownią i salą do gimnastyki korekcyjnej). Zakłada się rozdzielenie funkcjonalne klas I-III od klas
IV-VI.
Hala sportowa oparta na pełnowymiarowej sali gimnastycznej 12 x 24m, wraz z zapleczem sanitarnym
i magazynowym niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania oraz siłownią i salą do zajęć
z gimnastyki korekcyjnej. Nowa sala gimnastyczna będzie wykorzystywana głównie do realizacji
zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych wychowania fizycznego, a także do organizacji imprez
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców.
W roku 2015 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego
w 2016 r. nastąpi wybór wykonawcy. Budowa i rozliczenia finansowe planuje się w latach 2016-2018.

Dz. 851 Ochrona zdrowia
1. Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia
w Cielu – etap II
Na realizowaną inwestycję zaplanowano wydatki w wysokości 64 879,00 zł.
Zakres prac budowlanych obejmuje: elewację budynku, wykonanie tynków wewnętrznych, sufity,
przygotowanie powierzchni pod panele i położenie paneli podłogowych, wykonanie instalacji
elektrycznej i c.o.. Wydatki obejmują również koszty wynagrodzenia inspektorów nadzoru różnych
branż, wynagrodzenie kierowników budowy oraz koszt wyposażenia ogrodu zimowego stanowiące
pierwsze wyposażenie.

Dz. 852 Pomoc społeczna
1. Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
W 2016 r. planuje się zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem w celu obsługi dwóch
stanowisk pracy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy
Na realizację zadania planuje się kwotę 296 450,00 zł.
Zadanie dotyczy budowy uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy w poszczególnych
sołectwach:
- Białe Błota 15 000,00 zł,
- Ciele 15 450,0 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł,
- Kruszynie Krajeńskim 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł,
- Łochowice 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł,
- Łochowo 60 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł,
- Murowańcu 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 24 000,00 zł,
- Prądki 45 000,00 zł,
- Przyłęki 21 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 21 000,00 zł,
- Zielonka 55 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 28 000,00 zł,
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W kwocie ogólnej środki funduszu sołeckiego stanowią 148 000,00 zł opisane w załączniku nr 9.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie
Krajeńskim
Na realizację zadania planuje się kwotę 10 000,00 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn Krajeński.
Zakup i ustawienie placu zabaw dla dzieci znacznie poprawi integrację mieszkańców i spędzanie
czasu wolnego dzieci. Zagospodarowanie działki gminnej znajdującej się przy ul. Lipowej
a ul. Mroźną znacznie poprawi estetykę miejscowości i integrację.
2. Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
Na realizację zadania planuje się kwotę 5 000,00 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyłęki.
Plac zabaw dla dzieci przyczyni się do większej integracji mieszkańców. Będzie to atrakcyjne miejsce
wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia dla najmłodszych.
3. Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcińcu
Na realizację zadania planuje się kwotę 5 156,35 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzciniec.
Realizacja zadania zapewni dzieciom atrakcyjne i bezpieczne miejsce zabaw.

Dz. 926 Kultura fizyczna
1. Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie ( w tym sprzęt sportowy dla dorosłych )
Na realizację zadania planuje się kwotę 17 000,00 zł.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lisi Ogon.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców
sołectwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
2. Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
Na realizację zadania planuje się kwotę 100 000,00 zł..
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach,
zlokalizowanego na działce budowlanej nr 85, na której istnieją zabudowania Szkoły Podstawowej.
Budynek będzie pełnić funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną
ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą dla obsługi uczniów
przebywających w budynku. Poza funkcją dydaktyczną po godzinach funkcjonowania szkoły budynek
będzie działał jako świetlica wiejska – główny ośrodek rozwoju wsi, miejsce spotkań mieszkańców
sołectwa, gości, dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach inwestycji projektuje się kotłownię olejową
zapewniającą ogrzewanie nowoprojektowanego budynku.
Wybór wykonawcy nastąpi w 2016 r. a budowa potrwa 2 lata 2016 i 2017 r.
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