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Wstęp
Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie – krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz innych działań Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku
zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2019.
Był to pierwszy rok pod rządami nowego wójta, któremu mieszkańcy naszej gmin w wyborach samorządowych, w
październiku 2018 roku powierzyli mandat włodarza gminy. W ciągu roku miała miejsce rotacja pracowników urzędu,
oraz zmienił się regulamin organizacyjny. W roku 2019 udało się zrealizować zdecydowaną większość określonych
planów, programów i studiów. Ich realizacja możliwa była dzięki otwartości i dobrej współpracy organu
wykonawczego z organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw. Wartość
zrealizowanych inwestycji i remontów w omawianym okresie stanowi kwotę prawie 12,7 mln zł, z czego
54,39 % to środki własne gminy, a 45,61% to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.
Już w styczniu 2019 r. wójt gminy określił cele strategiczne na rok 2019. Były to m.in:
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.
2. Gmina Sicienko miejscem naturalnego i czystego środowiska, promująca ekologiczny tryb życia.
Realizację tych celów potwierdza struktura poniesionych w 2019 r. wydatków inwestycyjnych, z której wynika, że
najwięcej środków, bo aż ok. 7,4 mln zł. wszystkich wydatków inwestycyjno-remontowych przeznaczyliśmy na
budowę i remonty dróg. Tak duże zaangażowanie środków na budowę i remonty dróg możliwe było m.in. dzięki
dotacjom uzyskanym z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina złożyła 5 wniosków o
dofinansowanie z tego programu i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane, w wyniku czego zostały podpisane
umowy o dofinansowaniu. Część z tych projektów została zrealizowana, a niektóre będą realizowane w roku 2020 i
latach następnych.
W roku 2019 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na budowę kolejnych odcinków dróg, które będą
realizowane w latach kolejnych, w miarę możliwości finansowych gminy.
Drugim co to wielkości zaangażowanych środków jest rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy,
na którą wydatkowano w roku 2019 ponad 3,1 mln zł. Jest to działanie wpisujące się w drugi cel strategiczny. W tym
zakresie najwięcej środków wydano na budowę kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wyb. Zadanie to realizowane było w
dużej części ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. W ramach tego projektu rozpoczęto również budowę
kanalizacji sanitarnej w Kruszynie – etap III.
Warto zauważyć, że w roku 2019 przybyło nam, aż 63 nowych punktów świetlnych. Koszt ich wybudowania to kwota
ponad 0,4 mln zł. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy w ramach działań realizowanych z
funduszu sołeckiego.
Podpisano również nowe, ważne umowy o dofinansowanie ze środków unijnych kolejnych projektów realizowanych w
ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przygotowano i złożono w LGD „Trzy Doliny” także nowe wnioski aplikacyjne do PROW na lata 2014-2020. Ich
pozytywna weryfikacja pozwoli na dofinansowanie w roku 2020 budowy placów zabaw w Wojnowie i Sicienku oraz
remont budynku komunalnego w Wojnowie.
Spoglądając na geografię realizowanych zadań nie ma białych plam. Należy przypomnieć, że zrównoważony rozwój
nie oznacza wszystkim po równo. Zrównoważony rozwój, to rozwój który zaspokaja podstawowe potrzeby obecne
poszczególnych społeczności lub obywateli, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
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Należy również pamiętać, że zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i
pojęciu ograniczeń.
Pragniemy również zwrócić uwagę na działania typowo administracyjne będące w obszarze działania Referatu
Inwestycji i Rozwoju. To pracownicy tego referatu przygotowują aplikacje o środki pozabudżetowe w tym środki
unijne. Realizują te zadania, prowadząc procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zajmują się
monitorowaniem procesów inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają zrealizowane
inwestycje.
Warto odnotować, że w roku 2019 została oddana do użytkowania wybudowana i przebiegająca przez część terenu
gminy linia energetyczna wysokich napięć 2x400kV Bydgoszcz-Piła Krzewina. Linia ta, przede wszystkim stanowi
zabezpieczenie energetyczne całego regionu. Umożliwia bowiem przesyłanie energii elektrycznej z dwóch niezależnie
działających elektrowni, a należny gminie podatek od budowli (o dużej wartości) będzie zauważalnym w budżecie
gminy dochodem własnym przez wiele następnych lat.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do lektury niniejszego opracowania.
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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU
NA TERENIE GMINY SICIENKO

,

1. Przygotowanie do budowy drogi w Łukowcu

11.Rozbudowa oświetlenia drogowego w Osówcu

21.Budowa oświetle. drgow. w Goncarzewy

2. Dokum. tech. na budowę drogi w Słupowie

12. Przebudowa ul. Mała Góra w Pawłówku

22.Przebudowa dr. z kan. deszcz. w Gliszczu

3.Rozb. sieci wodociągowej w Trzemiętowie

13. Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku

23. Budowa oświetlenia dro. w Gliszcz Kol.

4.Rozbu. oświe. drogowego. w Wierzchucicach

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie

24. Rozbudowa drogi Osówiec–Dąbrówka N.

5. Budowa oświe. drogowego w Trzemiętówku

15. Budowa oświet. na ul. Zbożowej w Kruszynie

25.Budowa oświetlenia drogowego w
Dąbrówce Nowej ul. Grodzka - Królewska

6. Budowa dróg w Mochlu

16. Budowa oświetlenia w Zielonczynie

26. Modernizacja SP. i dr. wew. w Wojnowie

7. Budowa oświetle. drogowego w Szczutkach

17. Budowa oświetlenia drogowego do Kamieńca

27. Budowa ul. Stawowej w Sicienku

8. Rozbud. sieci wodociągowej w Osówcu

18. Budowa oświetlenia w Ugodzie i Zawadzie

28. Budowa oświetlenia drogo. w Sicienku

9. Budowa kanalizacji sanitar. w Osówiec Wyb.

19. Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w
Teresinie

29. Budowa chodnika przy ul. Mroteckiej w
Sicienku.

10. Budowa oświe. na ul. Malinowej w Osówcu

20. Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie
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ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO –
REMONTOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2019
Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
A) Rozbudowa sieci wodociagowych poprzez:
1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Panorama Wsi do działek nr17/….
1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/…
1.3 Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa
Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia - Mochle- opracowanie
dokumentacji technicznej.
1.4 Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic Kolejowa-Mrotecka - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.5 Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych przez Zakład Komunalny.
1.6 Wykonanie przez Zakład Komunalny sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów.
B) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko, w tym:
1.1 Rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Sicienko:
a. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III.
b. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej
kanalizacji Osówiec - Bydgoszcz (ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z przyległymi ulicami).
1.2 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.
1.3 Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku SP w Kruszynie.
1.4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.
1.5 Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych przez Zakład Komunalny.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:
LP.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Produkt
Sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm
Sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm
Przyłącza wodociągowe
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200
Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm do granicy działki
Studnie z tworzywa o średnicy Ø 600 mm
Studnie betonowe o średnicy Ø 1000 mm
Studnia rozprężna betonowa o średnicy Ø 1200 mm
Tłocznie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków współfinansowane ze
środków budżetu gminy na rok 2019

Referat Inwestycji i Rozwoju

Ilość
208,40 m
422,90 m
1163,50/90 m/szt.
205,53 m
3 115,77 m
1 297,35 m
1 121/185 m/szt.
24 szt.
112 sz.
2 szt.
2 szt.
8 szt.
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Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:
Struktura finansowania inwestycji wodociągowych
Budżet Gminy
Inwestorzy prywatni
Wartość całkowita
466 415,92 zł

72 098,00 zł

394 317,92 zł

Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Wartość całkowita
2 719 047,90 zł

1 068 621,79 zł

1 650 426,11 zł

1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu, ul. Panorama Wsi.

Przebieg inwestycji
Niewielkie zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej na ulicy
Panorama Wsi w Osówcu. Sieć wodociągowa wymagała rozbudowy ponieważ w rejonie tym
powstały
nowe
działki
budowlane, na których realizowana jest,
lub planowana jest budowa
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych.
Obszar
realizowanej inwestycji znajduje się w
bliskim sąsiedztwie budowanej
drogi ekspresowej S5 w Osówcu.
Dlatego przez ostatnie lata był
nieaktywny pod względem budowlanym.
Po tym jak wytyczono przebieg
drogi ekspresowej teren mocno się
uaktywnił i można spodziewać
się, że w niedługim czasie zostanie
zabudowany. Dlatego realizacja budowy wodociągu ma swoje uzasadnienie. W ramach zadania
wykonano nową sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm. Zadanie zostało zrealizowane przez
Zakład Komunalny w Sicienku, w całości ze środków budżetu gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
 sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm

156,80 m

 sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm

2,40 m

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

27 548,95 zł

27 548,95 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Fot.1. Rozbudowa sieci wodciągowej na ul. Panorama Wsi w Osówcu.

1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie.

Przebieg inwestycji
Niewielkie zadanie inwestycyjne, ale niezwykle istotne dla nowo powstających domów
jednorodzinnych w Trzemiętowie. Realizacja zadania polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu
rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej umożliwiającej przyłączenie nowych nieruchomości.
Fot.2. Budowa wodociągu w
Trzemiętowie.

W roku 2019 została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlano-montażowe.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Całość inwestycji została sfinansowana ze środków budżetu gminy Sicienko.
Prace budowlano-montażowe zostały wykonane przez pracowników Zakładu Komunalnego w
Sicienku.
Efekt rzeczowy inwestycji
sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm

1

206 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

35 061,92 zł

35 061,92 zł

1.3 Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku
Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia –
Mochle - opracowanie dokumentacji.

Przebieg inwestycji

W okresach bardzo dużego rozbioru wody zauważalny jest jej chwilowy brak w części miejscowości
Mochle i Nowa Ruda. Z tego względu w budżecie gminy na rok 2019 zostały zabezpieczone środki
finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie elementów infrastruktury
wodociągowej, które pozwoliłyby na poprawę obecnej sytuacji. W ramach wykonanych prac została
sporządzona analiza możliwości i ewentualnego miejsca posadowienia zbiornika retencyjnego wody
pitnej w miejscowości Mochełek. Stwierdzono jednak, że szybciej i taniej zakładany cel możliwy będzie
poprzez wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od Szczutki Kolonia do Mochla. Dlatego
została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji tego zadania. Zadanie realizowane
było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji.

Efekt rzeczowy inwestycji
1

Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej na
odcinku Szczutki Kolonia - Mochle

1 kpl.

2

Analiza możliwości i lokalizacji posadowienia i budowy
zbiornika retencyjnego wody pitnej

1 kpl.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 541,90 zł

6 541,90 zł

1.4. Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic Kolejowa - Mrotecka w Sicienkuopracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

W celu poprawy jakości i ciśnienia wody na ul. Mroteckiej, szczególnie na końcówce obecnej sieci
wodociągowej, wskazanym jest przebudowa istniejącej sieci i połączenie jej w układ pierścieniowy.
Dlatego została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji tego zadania i został
złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane było przez
Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji. W roku 2020 można będzie wykonać
roboty budowlano-montażowe co rozwiąże problem.

Efekt rzeczowy inwestycji

1

Dokumentacja techniczna na przebudowę sieci wodociągowej

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

2 945,23 zł

2 945,23 zł

B. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko –
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
1.1

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Przebieg inwestycji

Przedmiotowe zadanie jest kolejnym etapem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie
Kruszyn. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2017, kiedy to w ramach etapu I wybudowano kolektor
przesyłowy od granicy Bydgoszczy do Kruszyna. W roku 2018 wykonano etap II, w ramach którego
wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości oraz stworzono możliwość
przyłączenia się do sieci dla 140 nieruchomości z Kruszyna i Kruszyńca oraz przebudowano sieć
wodociągową w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Przedmiotem obecnie realizowanego etapu jest
wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Świerkowej, częściowo w ul. Bydgoskiej i Szkolnej
oraz w ciągu ul: Zbożowej i Ogrodowej wraz z ul. przyległymi do nich. Kanalizacja zostanie
wybudowana również w części ul. Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej. W ramach zadania zostanie
wybudowanych, kolejnych 6 tłoczni ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2019 r,
a ich zakończenie planowane jest do dnia 30.09.2020 r. Wykonawca robót, firma WIMAR Sp. z o.o.,
został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych. Wartość rozpoczętego etapu inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to kwota –
5 933 149,15 zł.
Zadanie zrealizowane jest w ramach Programu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Sicienko”, współfinansowanym ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata
2014-2020. Od momentu rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 20 grudnia (do tego dnia trwały
prace budowlane w tym roku) została ułożona sieć kanalizacyjna na: ul. Północnej, ul. Siewnej i
częściowo na ul. Zbożowej.

Efekt rzeczowy inwestycji
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm

589,20 m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 mm

155,40 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm

461,40 m

Struktura finansowania zadania
Wartość ca. zadania na koniec 2019 r.

Budżet gminy
2019 r.

UE – POIiŚ
2019 r.

5 670 225,76 zł

84 497,70 zł

93 500,00 zł
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Fot.3. Na ul. Północnej kanalizacja jest wykonana.

Fot. 4. Prace kanalizacyjne na ul. Zbożowej w Kruszynie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do
istniejącej kanalizacji Osówiec - Bydgoszcz (ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarna wraz z
przyległymi ulicami).

Przebieg inwestycji
Przedmiotowe zadanie jest kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach Programu pn. „Rozwój
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”,
współfinansowanym ze środków funduszu spójności UE w
ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji
powoduje
systematyczną
likwidację przydomowych
szamb i przyłączanie się kolejnych nieruchomości do systemu
kanalizacyjnego. W ramach zadania wybudowano kanalizację
sanitarną i tłoczną z przykanalikami do granicy każdej
nieruchomości, która może przyłączyć się do systemu. Na ulicy Gwarnej i ulicy Przy Lesie
wybudowano tłocznie ścieków, które przetłaczają ścieki do istniejącej pompowni przy ul. Bocznej,
skąd ścieki tłoczone są do systemy kanalizacyjnego miasta Bydgoszczy (ul. M. Kolbego).
Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo WIMAR z
Koronowa. Wszystkie prace budowlano-montażowe zostały wykonane w okresie od 7 stycznia
do 3 lipca 2019 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Kanalizacja sanitarna PVC Ø 250

205,53 m

2

Kanalizacja sanitarna PVC Ø 200

2 526,57 m

3

Kanalizacja tłoczna PE Ø 110

835,95 m

4

Przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160

565,40 m

5

Studnie PVC Ø 600

24 szt.

6

Studnie betonowe Ø 1000

112 szt.

7

Studnie rozprężne Ø 1200

2 szt.

8

Tłocznie ścieków Ø 2000 i Ø 2500

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita zadania

Budżet Gminy
(Rok 2019)

UE - POIiŚ
(Rok 2019)

2 288 434,67 zł

763 689,34 zł

1 485 418,72 zł
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Fot. 5. Pierwszą łopatę wbito w ziemie w dniu 10.01.2019 r. na ul. Wesołej.

Fot. 6. Na ulicy Piaskowej było znacznie trudniej.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Fot. 8. Ulica Gwarna po zakończeniu budowy
kanalizacji.

Fot. 9. W obszarze ralizowanej inwestycji napotkano na liczne uzbrojenie terenu.

Fot.10. ul. Spokojana.
Fot. 11. ul. Piaskowa.
Nawierzchnie dróg, w ciągu których prowadzone były prace kanalizacyjne zostały przywrócona do
właściwego stanu.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Przebieg inwestycji
Systematyczny rozwój gminy rodzi nowe wyzwania w zakresie infrastruktury komunalnej. Jednym z
najważniejszych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Jest to
jednak przedsięwzięcie bardzo kosztowne dlatego jego realizacja uzależniona jest od możliwości
uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2015 została opracowana dokumentacja
projektowa, a w roku 2017 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2017 został złożony wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF, a w dniu
29.12.2017 r., została podpisana umowa o dofinansowaniu. Niestety przeprowadzone dwa
postępowania przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. Powodem tego były bardzo
wysokie ceny złożonych ofert, które opiewały na ok. 150% wartości kosztorysowej inwestycji. Dlatego
podjęto decyzję aby podzielić całe zadanie na dwa etapy, a w pierwszym z nich wykonać niezbędny
technologicznie zakres prac, który pozwoli zwiększyć wydajność Wojnowskiej oczyszczalni i osiągnąć
dobre parametry ścieków oczyszczonych. Z tego względu, w roku bieżącym firma projektowa WADIS
z Bydgoszczy dokonała podzielenia dokumentacji technicznej na II etapy oraz zostało wykonane nowe
studium wykonalności co pozwoliło złożyć nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania z
RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonego konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w połowie grudnia, a w dniu 30 grudni 2019 r. Zarząd WK-P podjął uchwałę o przyznaniu
dofinansowania. Umowa o dofinansowaniu zostanie podpisana w roku 2020. Realizacja robót
budowlano-montażowych planowana jest w latach 2020-2021.
Efekt rzeczowy inwestycji
Rok 2015 - została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.
Rok 2017- opracowano Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz podpisano
umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia z funduszy UE.
Rok 2019 – podzielono zadanie na dwa etap, opracowano nowe studium wykonalności oraz złożono
nowy wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF.

Fot.12. Istniejący reaktor biologiczny w OŚ w Wojnowie.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita na koniec 2019

Budżet Gminy
(2019)

228 342,60 zł

31 365,00 zł

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce nr 48/4, położonej w południowej części miejscowości
Wojnowo. Działka ta stanowi własność gminy. Powierzchnia działki wynosi 2,5270 ha. Od strony
zachodniej oczyszczalnia przylega do drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Tryszczyn-Strzelce Dolne
(dz. Nr 28/1). Od strony południowej teren oczyszczalni graniczy z działką nr 22369/3, należącą do
lasów państwowych. Od strony wschodniej graniczy z rowem nr dz.54/1 i działką nr 55/1. Od strony
północnej graniczy z działką 48/10.

Fot.13. Teren istniejącej Oczyszczalni ścieków w Wojnowie.
Realizacja inwestycji pozwoli na uzyskanie efektów oczyszczania ścieków określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód i do ziemi. Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania ścieków spełniać będą
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów
ściekowych oraz Ustawy o odpadach. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na ograniczenie
uciążliwego oddziaływania oczyszczalni, nie przekraczającego granic obiektu; bezpośredni kontakt
pracowników obsługujących oczyszczalnię ze ściekami, osadami oraz zanieczyszczeniami stałymi
znajdującymi się w ściekach będzie wyeliminowany podczas bezawaryjnych warunków pracy i
ograniczony maksymalnie dla stanów awaryjnych.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Fot.14. Plan zagospodarowania terenu dla I etapu inwestycji.

Fot. 15. Schemat technologiczny oczyszczalni dla I etapu inwestycji.
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1.4 Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

Przebieg inwestycji

W ramach wybudowanej w roku 2018 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn zostało
wykonane przyłącze kanalizacyjne do zbiornika przy Sali gimnastycznej, skąd ścieki odprowadzane są
do systemu kanalizacyjnego. Ścieki z głównego budynku szkoły odprowadzane dotychczas do starego
szamba, mogą być włączone do systemu kanalizacyjnego poprzez inne przyłącze kanalizacyjne. Aby to
zrobić należało w ramach odrębnego opracowania przebudować instalację wewnętrzną w
pomieszczeniu kuchni oraz wybudować przewód zewnętrzny do ul. Leśnej.
Właśnie dlatego celem tegorocznego zadania była budowa przyłącza i przebudowa zewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji technologicznej z kuchni dla budynku głównego w SP w
Kruszynie. Po wykonaniu zadania ścieki z budynku szkoły odbierane są kanalizacją sanitarną, która
prowadzona jest pod posadzką piwnic z rur o podwyższonej odporności na temperaturę i
wyprowadzona poza budynek. Na wyprowadzonym poza budynek odcinku sieci zainstalowane są:
osadnik substancji łatwo opadających i separator tłuszczów. Dalej sieć jest włączona do nowej studni
włączeniowej DN 600. Pomiędzy separatorem a studnią zainstalowana jest studzienka pobiercza
Dn 425 do pobierania próbek do badania jakości odprowadzanych ścieków. Przewody kanalizacji
wykonane są z rur kielichowych PVCHT łączonych na kielichy z uszczelką gumową okrągłą.
Wszystkie prace zostały wykonane przez firmę HYDRAFBUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Po
wykonaniu robót montażowych, przywrócono utwardzenie terenu wokół szkoły.

Efekt rzeczowy inwestycji
1
2
3
4

Przebudowana instalacja technologiczna wewnętrzna w pomieszczeniu
kuchni
Przebudowana wewnętrzna instalacja wody zimnej w pomieszczeniu
kuchni
Przebudowana instalacja technologiczna zewnętrzna z pomieszczenia
kuchni PVC Ø 160
Przyłącze kanlizacyjne PVC Ø 160 x 4,7

1 kpl.
1 kpl.
17 m
98,5 m

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

169 069,75 zł

169 069,75 zł
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Fot. 16. Prace budowlano – montażowe przy budowie kanalizacji na terenie SP w Kruszynie.
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Rozdział II. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i remontu dróg.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1 Remont cząstkowy dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni bitumicznej.
1.2 Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo
1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej
Prosperowo- Wojnowo ( 1527C) - pomoc finansowa.
1.3 Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz - pomoc
finansowa.
1.4 Budowa ul. Stawowej w Sicienku.
1.5 Budowa ul. Grabowej w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej.
1.6 Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.7 Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41- opracowanie dokumentacji technicznej.
1.8 Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219).
1.9 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej.
1.10 Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i
Malinowej w tym wykup gruntów.
1.11 Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec.
1.12 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra.
1.13 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 – opracowanie dokumentacji technicznej.
1.14 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu- opracowanie dokumentacji technicznej.
1.15 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki
rowerowej Wojnowo – Mochle – pomoc finansowa na wykup gruntów.
1.17 Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w
miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej, I etap - pomoc finansowa.
1.18 Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu.
1.19 Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku.
1.20 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych.
1.21 Zakup Kruszywa do remontu dróg.
1.22 Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km
2+ 547, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę.
1.23 Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu od km 0+000 do km 1+217.
1.24 Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki drogowej.
1.25 Wykonanie i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych.
2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:
LP.
1.
2.

Nazwa
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8.

2019

Krukówko-Witoldowo
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w
miejscowości Gliszcz - nawierzchnia, kanalizacja deszczowa
Zakup Kruszywa do remontu dróg
Budowa ul. Stawowej w Sicienku
Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek
nr 190 i 219)
Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - ul. Poziomkowa,
Jagodowa i Malinowa - oświetlenie
Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra
Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec
Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienko polegający
na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej –
I etap
Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu- nawierzchnia
utwardzona
Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki
drogowej
Wykonanie i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych
Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:
Budowa ul Grabowej w Sicienku
Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki
Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu
Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa
Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w
Sicienku

1 396 m
600 m
5 000 ton
177 m
541 m
linia kablowa
oświetlenia
drogowego + 4
latarnie
416 m
1 607 m
285 m
35 m
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

3. Struktura finansowania zadań w 2019 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg
w roku 2019
Wartość
całkowita

Budżet Gminy

Budżet Państwa

Zarząd WK-P

Powiat Bydgoski

7 377 540,20

3 861 912,93

1 902 667,00

81 000,00

1 531 960,27
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Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Przebieg inwestycji

Każdego roku po okresie zimowym drogi o nawierzchni bitumicznej wymagają naprawy dziur,
spękań, uszkodzonych poboczy etc. Również w roku 2019, pomimo bardzo łagodnej zimy, takie
działania były niezbędne. Remonty przeprowadzono na wszystkich drogach gminnych o
nawierzchni bitumicznej wymagających tego typu napraw. Prace remontowe wykonane były w
okresie od 14.05.2019 do 10.06.2019 r. przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę tj. Zakład
Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła n/Not.

Efekt rzeczowy inwestycji
1
2
3

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową z otaczarki, grubość powyżej 4 cm
Remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni – głębokość
wyboju do 2 cm
Remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni – głębokość
wyboju do 3 cm

492,89 m2
989,37 m2
652,32 m2

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

135 289,91 zł

135 289,91 zł

1.2 Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo.

Przebieg inwestycji

Pomimo faktu, że zadanie to należy do kompetencji powiatu, jego realizacja na prośbę mieszkańców
Trzemiętowa rozpoczęła się z inicjatywy gminy Sicienko w roku 2018. Po uzgodnieniu ze Starostą
Bydgoskim, Gmina zleciła i sfinansowała w roku 2018 opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę chodnika. Wartość tego opracowania to kwota 14 985,09 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na
budowę kompletną dokumentację techniczną przekazano do Powiatu Bydgoskiego. Jesienią 2018
roku został wyłoniony wykonawca robót. Prace budowlane zostały rozpoczęte w IV kwartale roku
2018, a zakończone w kwietniu roku 2019. Zgodnie z zawartą umową koszty robót budowlanych
zostały poniesione w 50% przez gminę i w 50% przez powiat. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy
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Trzemiętowa mogą bezpiecznie poruszać się po ładnym i bezpiecznym chodniku, wcześniej
oświetlonym, na odcinku od szkoły do przystanku autobusowego, usytuowanego przy drodze
Prosperowo – Wojnowo.
Efekt rzeczowy inwestycji
Rok 2018 – dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót.
Rok 2019 – zakończenie robót budowlanych:
 chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
 długość chodnika – 564 m,
 szerokość chodnika – 1,5 m
 bariery ochronne w miejscach niebezpiecznych.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

409 946,50 zł

Budżet Gminy
(Rok 2018-2019)
dotacja dla powiatu

Budżet Gminy
2019
dotacja dla powiatu

Powiat Bydgoski

212 465,09 zł

197 480,00 zł

197 481,41zł

Fot.17. Nowy chodnik w Trzemiętowie.
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Fot.18. Chodnik w Trzemiętowie.

Fot. 19. Chodnik w Trzemiętowie.
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1.3 Przebudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko-Witoldowo w miejscowości Gliszcz –
pomoc finansowa.

Przebieg inwestycji

Z uwagi na liczne wnioski radnych, Rady Gminy Sicienko oraz mieszkańców Gliszcza o podjęcie
działań mających na celu wykonanie odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez
miejscowość Gliszcz, gmina Sicienko wraz z Powiatem Bydgoskim przystąpiła do wspólnej realizacji
zadania mającego na celu odwodnienie drogi powiatowej. Gmina Sicienko w roku 2017 zleciła
opracowanie koncepcji technicznej, która została przekazana Powiatowi Bydgoskiemu. Na jej
podstawie Powiat Bydgoski opracował dokumentację techniczną, a w roku 2019 przy wsparciu
finansowym gminy wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi i
wybudowaniu kanalizacji deszczowej o długości ok. 600 m, dla odprowadzania wód opadowych z
drogi i terenu przyległego. Efektem przedsięwzięcia jest prawidłowo odwodniony przebudowany
odcinek drogi przebiegający przez całą wieś.

Efekt rzeczowy inwestycji

Rok 2017 – gmina opracowała i
przekazała jako pomoc rzeczową dla
Powiatu koncepcję odwodnienia drogi
powiatowej przebiegającej przez
Gliszcz.

Rok 2019 – gmina wspólnie z
powiatem sfinansowała przebudowę
odcinka drogi i budowę kanalizacji
deszczowej.

Fot. 20. Droga powiatowa w miejscowości Gliszcz przed modernizacją.
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Fot. 21. Nowa nawierzchnia i kanalizacja deszczowa na drodze w Gliszczu.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

Powiat bydgoski
(Rok 2019)

1 067 020,20 zł

220 000,00 zł

846 405,20 zł

1.4 Budowa ul. Stawowej w Sicienku.

Przebieg inwestycji
Wykonana ponad 20 lat temu ceglana nawierzchni ul. Stawowej w Sicienku na tyle się zużyła, że jej
użytkowanie stało się kłopotliwe. Dlatego mieszkańcy miejscowości podczas zebrania wiejskiego w
roku 2018 uznali przebudowę tej ulicy za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu
części funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 10 tys. zł na wykonanie przebudowy ulicy. W roku
2019 została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę, a w drugiej
połowie roku wykonano roboty budowlane. Wynikiem wykonanych prac jest nowa nawierzchnia ulicy
wykonana z brukowej kostki betonowej oraz zjazdy do posesji. W ciągu ulicy w okolicy Przedszkola
zostały wykonane miejsca parkingowe. Pobocza drogi zostały wyhumusowane i obsiane trawą.
Zamontowano nowe oznakowanie pionowe. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie nowego oświetlenia
ulicy.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1
2
3
4
5
6

Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej
Plac parkingowy o nawierzchni z kruszywa
Zjazdy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej
Oznakowanie pionowe (nowe znaki drogowe)
Bariery drogowe
Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie i obsianie trawą)

Fot. 22. Ulica Stawowa w czasie prac.

176,92 m
226 m2
27 m2
8 szt
2m
50 m2

Fot. 23. Ulica Stawowa obecnie.

Fot. 24. Ulica Stawowa w Sicienku po przebudowie.
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Fot. 25. Nowe oblicze ulicy Stawowej w Sicienku, brakuje tylko oświetlenia.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

198 545,81zł

198 545,81zł

1.5 Budowa ul. Grabowej w Sicienku- opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Potrzebę budowy drogi – ul. Grabowej w Sicienku zgłaszali mieszkańcy tej części miejscowości
podczas zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. W ciągu drogi wybudowana jest pełna infrastruktura techniczna. Mieszkańcy sołectwa
podczas zebrania wiejskiego w roku 2018 uznali budowę tej ulicy za zadanie priorytetowe i podjęli
uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 9 tys. zł na wykonanie w
roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę ulicy. W ramach prac nad projektem w br. została
wykonana mapa do celów projektowych oraz została opracowana dokumentacja projektowa i
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kosztorysowa na budowę drogi. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie nowej konstrukcji drogi
dla ruch KR1 oraz nawierzchni i zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej. Projekt zakłada
również odwodnienie drogi częściowo do nowej kanalizacji deszczowej, a w części na teren
przyległy. Z uwagi na wysoki koszt planowanego do realizacji zadania, zostało one podzielone do
wykonania w II etapach. Pierwszy z nich obejmuje odcinek od ul. Klonowej do ostatniego
istniejącego zabudowania. Etap II to odcinek od ostatniego zabudowania do ul. Lipowej.

Efekt rzeczowy inwestycji
1

Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim

kpl. 1

2

Został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID)

kpl. 1

Fot. 26. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę ul. Grabowej w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

23 464,71 zł

23 464,71 zł
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Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - opracowanie
dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
O budowę drogi w Teresinie wnioskowali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrań wiejskich. Jest to
droga przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jest to typowa droga
osiedlowa. W ciągu drogi wybudowana jest pełna infrastruktura techniczna. Mieszkańcy sołectwa
podczas zebrania wiejskiego w roku 2018 uznali budowę drogi za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę
o
przeznaczeniu
części
funduszu
sołeckiego
na
rok
2019
w
kwocie
10 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę drogi. W ramach zadania
została zakupiona od Fundacji Potulickiej działka niezbędna do budowy drogi, Następnie została
wykonana mapa do celów projektowych oraz została opracowana dokumentacja projektowa i
kosztorysowa na budowę drogi. Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie nowej konstrukcji drogi
dla ruch KR1 oraz nawierzchni i zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej. Projekt zakłada
również odwodnienie drogi częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej. Starosta Bydgoski wydał
decyzję o pozwoleniu na budowę drogi.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.
2.

Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim.
Pozwolenie na budowę drogi.

Fot. 27. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę drogi w Teresinie.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

14 551,43 zł

14 551,43 zł

1.7 Przebudowa drogi gminnej w Słupowie opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Droga będąca celem planowanego przedsięwzięcia przebiega przez teren zabudowy siedliskowej w
miejscowości Słupowo. Obecnie droga jest o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej o nierównej
nawierzchni. O budowę drogi wnioskowali mieszkańcy sołectwa Murucin podczas zebrań wiejskich i w
roku 2018 uznali budowę drogi za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części
funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 10 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji
technicznej na budowę drogi. W ciągu roku został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej,
który jednak z powodu opóźnień w przygotowaniu mapy syt-wys. do celów projektowych nie był w
stanie dokończyć prac projektowych. Dlatego Rada Gminy Sicienku podczas sesji w dniu 28 grudnia
2019 roku podjęła uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. środki niewygasające. Daje to gwarancję
dokończenie prac projektowych do połowy roku 2020. W założeniach przedprojektowych przyjęto, że
planowana droga o długości ok. 660 m, będzie miała konstrukcję dla ruchu KR1, szerokość 5 m i
nawierzchnię bitumiczną.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Została wykonana mapa do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
technicznej na przebudowę drogi.
2. Zadanie zostało przeniesione jako środki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2020 r.

Fot. 28. Wyrys z mapy syt.-wys. do celu wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi
w Słupowie.
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Struktura finansowania zadania

1.8

Wartość całkowita

Budżet Gminy

16 937,10 zł

16 937,10 zł

Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz część działek nr 190 i 219).

Przebieg inwestycji
W roku 2018 została opracowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę drogi w
Mochlu. Uzyskano również zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. W ramach funduszu
sołeckiego na rok 2019 mieszkańcy sołectwa przeznaczyli kwotę 15 tys. zł na wykonanie zadania w
roku 2019. Realizacja zadania uwarunkowana była pozyskaniem środków zewnętrznych. Dlatego
został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych oraz ze środków Samorządu Województwa w ramach Funduszu ochrony
gruntów rolnych. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie co pozwoliło na sprawne i
kompletne zrealizowanie przedsięwzięcia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów ze Świecia. Efektem projektu jest droga dla ruchu KR1 o długości 541 m, szerokości 5 m i
nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji z kostki
betonowej oraz rowy i przepusty odwadniające. Na poboczach wykonano humusowanie i obsiano je
trawą.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m

2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2 767 m2

3
4

Zjazdy z brukowej kostki betonowej
Łuki z koski kamiennej

286,9 m2
24,1 m2

5

Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie skarp z obsianiem trawą)

1 560 m2

6

Nowe oznakowanie pionowe

541 m

4 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita
871 258,58 zł
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Budżet gminy

BP-FDS

UM -BOGR

350 296,34 zł

422 880,00 zł

81 000,00 zł
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Fot. 29 i 30. Wykonywanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi w Mochlu.

Fot. 31 i 32. Nowa nawierzchnia drogi, zjazdy do posesji i rowy odwadniające.

Fot. 33. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania budowy drogi z FDS.
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Fot. 34. Droga w Mochlu po przebudowie.

1.9 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji
technicznej.

Przebieg inwestycji
Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się w roku 2018, kiedy za środki z funduszu sołeckiego sołectwa
Szczutki na rok 2018 została wykonana mapa do celów projektowych. Następnie długi czas, kilka
miesięcy trwała dyskusja publiczna na temat wyboru optymalnego przebiegu planowanej drogi.
Przedstawione dwa warianty przebiegu drogi nie uzyskały poparcia większości mieszkańców.
Ostatecznie podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że przebieg nowej drogi będzie po śladzie drogi
istniejącej. Droga będzie poszerzona do 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. W trakcie trwania prac
projektowych władze gminy zasugerowały, aby prace projektowe, a w konsekwencji całe planowane
przedsięwzięcie poszerzyć o zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz
oświetlenia drogowego w ciągu projektowanej drogi. Projekt drogi obejmuje również odcinek
kanalizacji deszczowej, która zbierze i odprowadzi wodę opadową. Powiększenie zakresu projektu oraz
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zawirowania z wyborem przebiegu drogi sprawiły, że fazy projektowania nie udało zakończyć się do
końca br. Dlatego Rada Gminy podjęła w dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę o przeniesieniu zadania w
tzw. „środki niewygasające” co daje możliwość dokończenia prac projektowych do końca czerwca 2020
roku.
Efekt rzeczowy inwestycji
Została wykonana mapa do celów projektowych oraz sporządzono koncepcję przebiegu i rozbudowy
drogi.

Fot. 35. Wyrys z projektu budowlanego na rozbudowę drogi w Szczutkach.
Struktura finansowania zadania
Budżet Gminy
(Rok 2019)

Wartość całkowita
55 776,81zł

42 651,48 zł

1.10 Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej,
Jagodowej i Malinowej.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy tej drogi (tych ulic) na osiedlu mieszkaniowym w
Osówcu Wyb. została wykonana w roku 2017. Projekt techniczny przewiduje wykonanie kanalizacji
deszczowej na osiedlu, dokończenie budowy oświetlenia drogowego na części ul. Malinowej oraz
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wykonanie nawierzchni dróg z brukowej kostki betonowej. Przewidziano elementy uspokojenia ruchu w
postaci wyniesionych skrzyżowań. Pobocza drogi zostaną wyhumusowane i obsiane trawą. Zostanie
wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. W roku 2018 prace nad projektem nie były
realizowane z powodu braku środków finansowych. Na początku roku 2019 został ogłoszony konkurs na
dofinasowanie budowy dróg lokalnych z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych.
Złożony przez gminę wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów i został przyjęty do dofinansowania w
wysokości 1 284 409,00 zł jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji co oznacza, że faktyczna
kwota dofinansowania będzie niższa z uwagi na oszczędności przetargowe. W przetargu
nieograniczonym został wybrany wykonawca robót i podpisano umowę na wykonanie inwestycji.
Zgodnie z jej ustaleniami w listopadzie zostało wykonane oświetlenie drogowe na ul Malinowej, a
pozostałe prace objęte projektem zostaną wykonane w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.
1

Linia kablowa oświetlenia drogowego

2

Latarnie uliczne z oprawami LED

172 m
4 szt.

Fot. 36 i 37. Nowe oświetlenie na ul. Malinowej w Osówcu.
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Fot. 38. Nowe oświetlenie drogowe na ul. Malinowej w Osówcu.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita
na koniec 2019 r.
54 476,70 zł

Budżet Gminy
(Rok 2019)
25 153,50 zł

Plan na rok 2020
Budżet Gminy

FDS

1 664 577,45

ok. 850 000,00

1.11 Rozbudowa drogi gminnej G 50313C Osówiec-Dąbrówka Nowa.

Przebieg inwestycji

Można powiedzieć, że jest to droga, która skraca dystans z Sicienka do Bydgoszczy. Dokumentacja
techniczna na wykonanie rozbudowy tej drogi została wykonana już w roku 2016. W roku
następnym został wydany ZRID. Rok 2018 zaowocował wypłatą odszkodowań za przejęte pod
rozbudowę drogi grunty. We wrześniu 2018 roku gmina złożyła wniosek do wojewody o
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dofinansowanie tego zadania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, gminnych i
powiatowych, który od roku 2019 został nazwany Funduszem Dróg Samorządowych. Dotacja taka
w wysokości 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadania została gminie przyznana. W
pierwszych miesiącach roku 2019, w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca
robót tj. firma REDON z Nakła n/Not. Prace budowlane prowadzone były w okresie od maja do
końca sierpnia br, a ich efektem jest zupełnie nowa droga o nawierzchni bitumicznej o długości
1607 m i szerokości 5,5 m. W ramach zadania został wykonany chodnik od drogi powiatowej w
Osówcu do świetlicy wiejskiej, zjazdy do posesji oraz rowy odwadniające i ścieki
przykrawężnikowe do odprowadzania wody. Pobocza, rowy i skarpy zostały wyhumusowane i
obsiane trawą. Na skrzyżowaniu dróg w Osówcu i Dąbrówce Nowej zostało zamontowane
oświetlenie w postaci lamp solarnych hybrydowych.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.

1

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m

1 607 m

2

Bitumiczna nawierzchnia drogi

9 440 m2

3

Chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 1,5 m

92 m

4

Zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej

694 m2

5

Przepusty pod drogą i zjazdami

169 m

6

Roboty w zakresie odwodnienia – ścieki przykrawężnikowe

450 m

7

Bariery drogowe

180 m

8

Latarnie solarne hybrydowe oświetlenia drogowego

2 szt.

9

Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie z obsianiem trawą)

10

Instalowanie znaków drogowych – oznakowanie pionowe

27 szt.

11

Kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew (lipa, klon, jarząb)

14 szt.

4 800 m2

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita
2 608 248,08 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Rok 2019

Rok 2019

1 219 774,62 zł.

1 218 042,00 zł
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Fot. 39. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji ze środków FDS na 2019 r.

Fot. 40. Droga gminna Osówiec-Dąbrówka Nowa, tak wygladała przed rozbudową.
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Fot. 41 i 42. Wycinka lasu i drzew przydrożnych była konieczna.

Fot. 43 i 44. Nastał czas na wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi.

Fot. 45 i 46. No i na końcu ładna nawierzchnia, pobocza i rowy odwadniające
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Fot. 47 i 48 Nowe oświetlenie solarne na skrzyżowaniach, w dzień i w nocy.

Fot. 49. W ciągu drogi został wybudowany chodnik do świetlicy wiejskiej w Osówcu.
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Fot. 50. W barwach jesieni, droga wyglada imponująco.

Fot.51 Słupki kilometrażowe zwiększają bezpieczeństwo ruchu na drodze.
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1.12 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra.

Przebieg inwestycji

Potrzebę przebudowy drogi – ul. Mała Góra w Pawłówku zgłaszali mieszkańcy tej części
miejscowości podczas zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a jednocześnie łączy drogę krajową nr 10 ze stacją PKP w Pawłówku.
Pierwszym etapem przebudowy drogi było opracowanie w roku 2017 dokumentacji technicznej,
której podstawowe założenia zostały omówione przez projektanta i uzgodnione z inwestorem i Radą
sołecką sołectwa Pawłówek. Po żmudnych ustaleniach dokumentacji technicznej z PKP,
opracowanie zostało zakończone i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych
związanych z przebudową drogi przewidziano w budżecie gminy na rok 2019. Wyłoniony w
przetargu nieograniczonym wykonawca prac, wszystkie roboty wykonała w okresie od maja do 15
lipca 2019 r, a ich efektem jest nowa droga o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy do wszystkich
posesji.
Inwestycja była współfinansowana z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych na
rok 2019. Kwota dofinansowania stanowi 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2019 r.
1

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4-5 m

2

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogi

2 021 m2

3

Zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej

206 m2

4

Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej

62 m2

5

Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie i obsianie trawą)

808 m2

6

Oznakowanie pionowe (nowe znaki drogowe)

12 szt.

416 m

Struktura finansowania zadania
Budżet Gminy

BP - FDS

Rok 2019

Rok 2019

263 199,73 zł

261 745,00 zł

Wartość całkowita

533 607,62 zł
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Fot. 52. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji ze środków FDS.

Fot. 53. Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne na ul. Mała Góra w Pawłówku.
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Fot. 54. Ul. Mała Góra w Pawłówku po przebudowie.

Fot. 55. Droga, ul. Mała Góra w Pawłówku po przebudowie.
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Fot. 56. Skrzyżowanie ul. Mała Góra z drogą krajowa nr 10 w Pawłówku.

1.13 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 – opracowanie dokumentacji
technicznej.

Przebieg inwestycji
Droga będąca celem planowanego przedsięwzięcia jest typową droga osiedlową przebiegającą przez
teren zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowości Wojnowo. O budowę drogi
wnioskowali mieszkańcy sołectwa Wojnowo podczas zebrań wiejskich i w roku 2018 uznali budowę
drogi za zadanie priorytetowe i podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2019
w kwocie 32 tys. zł na wykonanie w roku 2019 dokumentacji technicznej na budowę drogi. Celem
projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz zapewnienie dojazdu do
wszystkich budynków mieszkalnych, które takiego dojazdu nie mają od strony drogi wojewódzkiej
nr 244. Zrealizowanie celu drugiego wymaga wykupu części terenu stanowiącego własność wspólnot
mieszkaniowych poszczególnych bloków mieszkalnych. Dlatego mieszkańcy poszczególnych wspólnot
podjęli uchwały o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy niezbędnego terenu do wykonania tzw.
chwytaczy w celu zapewnienia dojazdu do każdego budynku mieszkalnego. W dalszej kolejności została
wykonana mapa do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę drogi.
Projekt przewiduje wykonanie drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, odwodnienie drogi
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nastąpi do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie robót budowlanych
uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i zapewnieniem
środków finansowych na ich wykonanie.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Została wykonana mapa do celów projektowych.
2. Została wykonana dokumentacja techniczna i podziały geodezyjne niezbędne do uzyskania zrid.

Fot. 57. Wyrys z dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi w Wojnowie.

Struktura finansowania zadania

1.14

Wartość całkowita

Budżet Gminy

31 906,20 zł

31 906,20 zł

Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Do niewielkiej miejscowość Trzciniec w gminie Sicienko nie dochodzi żadna droga o nawierzchni
twardej. Z tego względu na wniosek wójta gminy do budżetu gminy na rok 2019 zostało wprowadzone
przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Właściwe zaprojektowanie drogi wymaga wykupu ternu pod
budowę, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Z tego też
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względu, z uwagi na długi czas oczekiwania na decyzje administracyjne wydawane przez inne organy,
prac projektowych nie udało zakończyć się w br. Dlatego Rada Gminy podczas sesji w dniu
28.12.2019 r. podjęła uchwałę o przeniesieniu tego zadania do tzw. „środków niewygasających” co
pozwala zrealizować to przedsięwzięcie w ramach tegorocznego budżetu w terminie do końca czerwca
roku 2020. Opracowywany projekt techniczny przewiduje wykonanie rozbudowy drogi o długości ok.
1100 m i szerokości 4 m z poboczami po 0,75 m dla ruchu KR 1 o nawierzchni bitumicznej. Z uwagi na
niewielką szerokość jezdni przewiduje się także wykonanie 2 zatok mijankowych.

Efekt rzeczowy inwestycji
1
2

Została wykonana mapa do celów projektowych
Została wykonana koncepcja projektu drogi i podziałów geodezyjnych
niezbędnych do uzyskania zrid

kpl. 1
kpl. 1

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

46 887,60 zł

46 887,60 zł

Fot. 58. Fragment drogi do Trzcińca- wyrys z dokumentacji technicznej.
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1.15 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa - opracowanie
dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Ambitne, ale też niezwykle istotne dla gminy zadanie inwestycyjne. Droga Sicienko-Dąbrówka
Nowa, jest jedną z najważniejszych dróg w gminie. Skomunikowana jest z drogą wojewódzką nr 244
i dalej z drogą krajową nr 10 w Zielonczynie. Drogą tą, dzięki wybudowaniu w br. drogi Dąbrówka
Nowa – Osówiec można szybko i krócej dojechać przez Osówiec do Bydgoszczy. Droga ta często
stanowi alternatywny objazd dla wszystkich pojazdów (również Tirów) w przypadku coraz
częstszych kolizji i wypadków na drodze krajowej nr 10. Obecnie droga jest w złym stanie
technicznym i wymaga szybkiej interwencji. Jej rozbudowa będzie bardzo kosztowna, ale ustawa o
Funduszu Dróg Samorządowych i zapowiadane na ten cel środki finansowe dają nadzieję
dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z tego funduszu. Dlatego została podjęta decyzja o
przygotowaniu w roku 2019 dokumentacji technicznej, a w roku 2020 złożenia wniosku o
dofinansowanie z FDS na rok 2021. Po opracowaniu mapy do celów projektowych wyłoniono
projektanta drogi i przystąpiono do właściwych prac projektowych. W trakcie opracowywania
dokumentacji wykonano ocenę oddziaływania na środowisko i uzyskano decyzję środowiskową oraz
operat wodnoprawny, w oparciu o który Przedsiębiorstw Państwowe Wody Polskie wydało decyzję o
pozwoleniu wodnoprawnym. Rozbudowa drogi wymaga zajęcia nowych terenów, dlatego
niezbędnym było ustalenie granic prawnych nieruchomości i wykonanie podziałów geodezyjnych.
Projekt budowlany przewiduje wykonanie drogi o długości ok. 2,5 km i szerokości jezdni 5,8 m,
konstrukcja drogi dla ruchu KR2. W ciągu drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o
szerokości 2,5 m, kilka przepustów, poprawę widoczności na skrzyżowaniach z drogami przyległymi
oraz zatoki autobusowe. Lepsze od obecnego będzie także skomunikowanie drogi z drogą
wojewódzką nr 244 w Dąbrówce Nowej.
W dniu 31.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy został złożony wniosek o wydanie
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid).
Efekt rzeczowy inwestycji

1

Została wykonana dokumentacja techniczna i kosztorysowa oraz podziały
geodezyjne

kpl.1

2

Został złożony w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosek o
wydanie decyzji zrid

kpl.1

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

111 944,76 zł

111 944,76 zł
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Fot. 59. Wyrys odcinka drogi z dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi Sicienko-Dąbrówka
Nowa.

a. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę
ścieżki rowerowej Wojnowo – Mochle – pomoc finansowa na wykup gruntów.

Przebieg inwestycji
W roku 2015 za środki finansowe gminy została opracowana dokumentacja techniczna na budowę
ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 z Wojnowa do
Mochla. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim
dokumentacja techniczna została przekazana do ZDW w Bydgoszczy, który w roku 2016 wybudował
przedmiotową ścieżkę rowerową. Gmina partycypowała również w kosztach wykonania robót
budowlanych. Dodatkowo gmina zobowiązana była do udzielenia pomocy finansowej na rzecz
województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykup terenu zajętego pod budowę.
Pomoc ta udzielona była w latach 2017 i 2018, a ostatnia transza tej pomocy przypadła na rok 2019.
Tym samym całe zadanie zostało rozliczone. Wypłata odszkodowań w trzech kolejnych latach
wynikała ze względów formalno-prawnych i wnoszonych odwołań od decyzji wydawanych przez
wojewodę.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Została przekazana ostatnia transza pomocy finansowej na rzecz Województwa KujawskoPomorskiego z przeznaczeniem na wykup gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową.
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Fot. 60. Wybudowana w roku 2016 ścieżka pieszo-rowerowa z Wojnowa do Mochla.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
1

Budżet Gminy - 2019

202 181,09 zł

72 570,00 zł

1.17 Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu
chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej, do ul. Polnej I etap - pomoc
finansowa

Przebieg inwestycji

Od kilku lat mieszkańcy ulic: Mroteckiej, Wiklinowej i Polnej w Sicienku zabiegali o wybudowanie
chodnika w ciągu ul Mroteckiej, która jest częścią drogi powiatowej 1528C. W br. władze gminy
zawarły porozumienie ze Starostą Bydgoskim, na mocy którego powiat zlecił wykonanie
dokumentacji technicznej i przystąpił do budowy chodnika jako I etap. Został wybudowany chodnik o
długości 285 m, o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Gmina na wykonanie tego zadania
udzieliła pomocy finansowej na rzecz powiatu w wysokości 180 tys. zł. Zgodnie z deklaracją starosty
II etap zadania (do ul. Polnej) ma być wykonany w roku 2020.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1. Dokumentacja techniczna na budowę chodnika od ul. Klonowej do ul. Polnej.
2. Chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o długości 285 m.

Fot. 61. Chodnik w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienku – etap I.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Powiat Bydgoski

343 170,00 zł

180 000,00 zł

163 170,00 zł

1.18 Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w Mochlu.

Przebieg zadania

Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi dojazdowej o niewielkiej długości, bo zaledwie 35 m
w Mochlu. Droga ta bezpośrednio skomunikowana jest z drogą, która była w br. przebudowywana.
Dlatego podjęto decyzję, aby również ten krótki odcinek drogi wyremontować. Zadanie zostało
zlecone do wykonania przez Zakład Komunalny w Sicienku. W ramach remontu wykonano nową
nawierzchnię drogi z płyt ażurowych.
Efekt rzeczowy zadania

1

Droga o nawierzchni z płyt ażurowych
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Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

26 910,68 zł

26 910,68 zł

Fot. 62. Remont drogi w Mochlu.

1.19

Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku –
opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
W centrum Sicienka brakuje miejsc parkingowych. Znaczną część istniejących miejsc
parkingowych zajmują samochody pracowników Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Niestety
brakuje też dogodnego terenu gdzie można byłoby parking wybudować. Dlatego analizując
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla Sicienka, podjęto decyzję, aby
zaprojektować budowę drogi stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową, a w jej
bezpośrednim sąsiedztwie na wolnej działce za budynkiem urzędu gminy utwardzić teren, na
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którym możliwe będzie parkowanie samochodów przez pracowników urzędu gminy. Wykonana
dokumentacja zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz
utwardzenie ternu bezpośrednio przylegającego do drogi z płyt ażurowych, które będą
przepuszczały wodę opadową i stanowić będą miejsca parkingowe. Wykonanie tego projektu zwolni
miejsca parkingowe przy ul Mroteckiej i Sportowej w Sicienku. Starosta Bydgoski na podstawie
złożonej dokumentacji technicznej wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Realizacja projektu nastąpi w latach kolejnych.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.
2. Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid.

Fot. 63. Wyrys z dokumentacji technicznej na realizację zadania.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

8 238,54 zł

8 238,54 zł
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1.20 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych.

Realizacja zadania

Jak w roku poprzednim pracownicy starostwa powiatowego w Bydgoszczy dokonali przeglądu dróg
powiatowych na terenie gminy i wybrali najbardziej zniszczone odcinki dróg, które wymagają
najpilniejszej naprawy poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej. W tym roku wskazano na
trzy takie odcinki o łącznej długości całkowitej 1396 m. Prace budowlane zostały wykonane przez
wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym.

Efekt rzeczowy zadania

Wykonano nakładki bitumiczne na odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy Sicienko tj:
a) Droga powiatowa nr 1909 C Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo (odcinek Samsieczno Gliszcz) – 925,85 m 5,2 m = 4 814,42 m2.
b) Droga powiatowa nr 1910 C Samsieczynek - Wojnowo (miejscowość Ugoda) –
330 m x 5,5 m = 1 815 m2.
c) Droga powiatowa nr 1910 C Samsieczynek - Wojnowo (miejscowość Ugoda) –
140 m x 5,2 m =728 m2.
Remont na w/w drogach powiatowych polegał na ułożeniu warstwy ścieralnej o grub. 4 cm.
Powierzchnia wyremontowanych dróg powiatowych to 7 357,42 m2.
Łączna długość wyremontowanych dróg powiatowych to 1 396 m.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Powiat Bydgoski

324 903,66 zł

324 903,66 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 58

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2019

Fot. 64. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Samsieczno-Gliszcz.

Fot. 65. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej przez Ugodę.
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1.21 Zakup kruszywa do remontu dróg.

Realizacja zadania

Na terenie gminy Sicienko duża część dróg ma nawierzchnię wykonaną z tłucznia kamiennego.
Każdego roku przybywają również nowe odcinki wykonane w takiej technologii. Na ich
wykonanie oraz właściwe utrzymanie stanu nawierzchni istniejących dróg zachodzi potrzeba
zakupu kruszywa kamiennego. W roku 2019 gmina zakupiła łącznie na ten cel 3 000 ton kruszywa
granitowego oraz 2 000 ton gruzu budowlanego.
Materiał ten został wbudowany w drogi gminne przez Zakład Komunalny w Sicienku.

Efekt rzeczowy zadania
1

Kruszywo kamienne GRANIT

3 000 ton

2

Gruz budowlany

2 000 ton
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

333 555,73 zł

333 555,73 zł

Fot. 66. Kruszywo do naprawy i budowy dróg.
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1.22 Budowa odcinka drogi gminnej nr G 50305C Samsieczno - Marynin–odcinek I
od km 0+180 do km 0+603,60.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej została
przygotowana w roku 2017. Całkowita długość drogi do budowy to 2 547 m. W roku 2018 został
wybudowany pierwszy odcinek drogi od km 0+000 do km 0+180. Był to odcinek do końca
zabudowy mieszkaniowej wsi Samsieczno. Zadanie to współfinasowane było przez Urząd
Marszałkowski z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2019 gmina złożyła wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze środków rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych.
Z uwagi na wysoki koszt budowy drogi, zadanie zostało podzielone na trzy odcinki. Złożony
wniosek został przyjęty do współfinansowania z FDS. Dlatego pod koniec roku 2019 został w
przetargu wyłoniony wykonawca robót, firma COLOS, która w roku 2020 wybuduje pierwszy
odcinek drogi od km 0+180 do km 0+603,60. W celu możliwości przeprowadzenia procedury
przetargowej należało zaktualizować kosztorys inwestorski za kwotę 1 968 zł.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z FDS, który został pozytywnie oceniony i
przyjęty do dofinansowania.
2. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót, który w roku 2020 wybuduje
pierwszy odcinek drogi.

Fot.67.Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę drogi Samsieczno–Marynin, I etap.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy -2019

431 926,58 zł

1 968,00 zł
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Rozdział III. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1) OBIEKTY KOMUNALNE
1.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku, opracowanie
dokumentacji i studium wykonalności.
1.2 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku.
1.3 Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia GOPS.
1.4 Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej.

2) BUDYNKI GOK
2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie.
3) BUDYNKI OŚWIATOWE
3.1 Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych:

LP.

3.

Nazwa

Jednostka
miary
kpl.

Ilość

1.

Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

2.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku

kpl.

1

3.

Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2

kpl.

1

4.

Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb
oddziałów przedszkolnych

kpl.

1

1

Struktura finansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2019 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Dofinansowanie
Budżet Państwa

1 650 567,19 zł

1 415 567,19 zł

235 000,00 zł
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OBIEKTY KOMUNALNE

1.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku
opracowanie dokumentacji i studium wykonalności.

Przebieg inwestycji

W roku 2018 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie
kompleksowej modernizacji energetycznej budynku urzędu gminy w Sicienku. Prace projektowe
zostały zakończone w pierwszych miesiącach br. W związku z faktem ogłoszenia konkursu na
dofinasowanie tego typu projektów z RPO WK-P na lata 2014-2020, zostało
wykonane Studium Wykonalności projektu, które jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku. W maju br. został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie. Wniosek uzyskał
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, o czym gmina została
poinformowana w połowie grudnia br. W dniu 20 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na
dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Prace budowlane planowane są do wykonania
w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji

1

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

kpl. 1

2

Studium Wykonalności projektu

kpl. 1

3

Pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze
środków RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF

kpl. 1

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

30 950,20

24 125,00

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 63

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2019

Fot. 68. Wyrys z dokumentacji technicznej-wygląd zaprojektowanej elewacji budynku .

1.2

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Przebieg inwestycji
Systematycznie zwiększający się zakres spraw, do prowadzenia których samorząd gminny jest
zobowiązany, zwiększająca się liczba mieszkańców gminy i związana z powyższym zmiana
regulaminu organizacyjnego urzędu gminy oraz wola świadczenia usług na rzecz mieszkańców na
najwyższym poziomie, a także zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy wywołują
potrzebę modernizacji budynku urzędu gminy. Z powyższych względów w roku bieżącym
przystąpiono do częściowej modernizacji budynku urzędu. W połowie roku 2019 została
zamontowana na piętrze budynku klimatyzacja oraz prowadzono prace projektowe na modernizację
części pomieszczeń budynku. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe oraz czas oczekiwania
na przyjęcie przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
nie udało się wykonać pozostałych prac. Przeprowadzono jednak postępowanie przetargowe i
wyłoniono wykonawcę robót. Rada Gminy Sicienko w dniu 28 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o
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przeniesieniu zadania do wydatków niewygasających co pozwala na dokończenie zadania w ramach
wydatków budżetowych roku 2019 do dnia 30.04.2020 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. System klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze budynku urzędu gminy – 14 biur.
2. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na modernizację części pomieszczeń
budynku.
3. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, o których
mowa w pkt 2.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

207 936,05 zł

207 936,05 zł

Fot.69. Klimatyzacja system multi split. Fot.70.Wyrys z projektu na modernizację budynku.

1.3

Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2, z przeznaczeniem na
pomieszczenia GOPS.

Realizacja zadania
W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu gminy została podjęta decyzja o zmianie
lokalizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku. Dobrym miejscem pod nową siedzibę
GOPS-u okazały się, wolne pomieszczenia po posterunku Policji, w budynku komunalnym przy
ul. Sportowej 2. Ich stan techniczny wymagał jednak przeprowadzenia remontu. Dlatego sporządzono
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niezbędną dokumentację, wyłoniono wykonawcę robót i w okresie letnim prace te zostały wykonane.
Wyremontowane biura zostały wyposażone w nowe meble. Został przystosowany również system
informatyczny zapewniający łączność z budynkiem urzędu gminy przy ul. Mroteckiej 9.
Efekt rzeczowy zadania
1. Wyremontowane pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem przy ul Sportowej 2 na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, w tym:
 remont ścian i sufitów,
 wymiana grzejników c.o. i płukanie instalacji,
 wymiana podłóg,
 remont WC i wydzielenie części socjalnej,
 wydzielenie z części komunikacyjnej dodatkowego biura,
 wymiana stolarki drzwiowej,
 remont klatki schodowej,
 wymiana instalacji elektrycznej.
2. Wyposażenie biur.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

77 932,40 zł

77 932,40 zł

Fot.71. Pomieszczenia GOPS w Sicienku przy ul. Sportowej 2.
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Fot.72. Nowe pomieszczenie biurowe dla GOPS, przy ul. Sportowej 2 w Sicienku.

1.4 Remont budynku w Wojnowie 18 - opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja zadania
Zmiana systemu oświaty i likwidacja gimnazjum sprawiło, że zwolniło się miejsce m.in. w budynku
szkolnym w Wojnowie. Dlatego podjęto decyzję, aby oddziały przedszkolne w Wojnowie przenieść od
1 września 2019 r. do budynku szkoły. Tym samym obecny budynek przedszkola w Wojnowie można
przeznaczyć na inny, społecznie oczekiwany cel. Mieszkańcy Wojnowa oczekują, aby do tego budynku
przenieść świetlicę wiejską. Aby to zrobić należy wykonać remont tego obiektu, a będzie to wymagało
środków finansowych. Pomocnym w poszukiwaniu tych środków okazał się Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który poprzez LGD „Trzy Doliny” zapowiedział na I kw. 2020
roku konkurs na dofinansowanie tego typu projektów. Z tego względu w roku 2019 została
przygotowana dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku pod funkcję świetlicy wiejskiej
w Wojnowie.
Efekt rzeczowy projektu

1. Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku Wojnowo 18.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 150,00 zł

6 150,00 zł

Fot.73. Wyrys z dokumentacji technicznej na remont budynku Wojnowo 18.

2) BUDYNKI GOK
2.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie.

Przebieg inwestycji

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie nastąpiło w połowie roku 2018. Zgodnie z
harmonogramem prac do końca roku 2018 wykonano stan surowy zamknięty obiektu oraz przystąpiono
do wykonania robót wewnętrznych i wykończeniowych. Prace te kontynuowane były od początku roku
2019 i przebiegały bardzo sprawnie. Ich wykonawcą była firma budowlana Pana Jacka Jakubczaka z
Bydgoszczy. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięto na koniec lutego br. Procedury odbiorowe
nowego obiektu przeprowadzono w marcu 2019 r, a uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy
strażackiej OSP Teresin, która jest częścią obiektu nastąpiło w maju 2019 r. W ramach projektu został
wykonany nowy obiekt świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej, wyposażony w meble świetlicowe,
sprzęt i meble kuchenne, sprzęt audiowizualny. Teren działki został w całości ogrodzony, obsiany trawą
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i zagospodarowany oraz wyposażony w stoły i ławki parkowe, zostały utwardzone kostką brukową
dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. Do ogrzewania budynku zastosowano Odnawialne Źródła

Energii – pompa ciepła.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Budynek kubaturowy jednokondygnacyjny świetlicy wiejskiej i remizy OSP

1 szt.

2

Przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne

1 kpl.

3

Instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,
wentylacyjna, c.o. i c.w.u, teletechniczna, odgromowa

1 kpl.

4

Zagospodarowanie działki: ogrodzenie, zieleń, mała architektura, chodniki,
parking

1 kpl.

5

Wyposażenie: świetlicy, zaplecza kuchennego, sanitariatów, remizy OSP

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (Rok 2019)

986 819,70 zł

730 918,69 zł

Fot. 74. Plan zagospodarowania działki w Teresinie.
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Fot. 75. Budynek świetlicy wiejskie w Teresinie w trakcie budowy.

Fot. 76. Sala główna świetlicy z wyposażeniem.
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3) BUDYNKI OŚWIATY
3.1 Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.

Przebieg inwestycji

Zmiana systemu oświaty i likwidacja gimnazjum sprawiło, że w budynku SP w Wojnowie zwolniło się
miejsce, aby przenieść do tego budynku oddziały przedszkolne, które dotychczas znajdowały się w innym
budynku, oddalonym od szkoły kilkaset metrów. Działanie takie pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania
przedszkola, poprawi warunki dla przedszkolaków oraz zwiększy ilość miejsc przedszkolnych w
Wojnowie. Aby to uzyskać niezbędnym było wykonanie modernizacji budynku szkoły. Należało
przeprowadzić modernizację segmentów B i C szkoły. W segmencie B zostały wyremontowane trzy sale
lekcyjne pod potrzeby szkoły natomiast w segmencie C wyremontowano trzy duże sale pod potrzeby
przedszkola, ciągi komunikacyjne, pomieszczenie świetlicy, pokój dla nauczycieli przedszkola,
pomieszczenie techniczne oraz sanitariaty. W ramach zadania w celu zapewnienia bezpośredniego dojścia
do przedszkola, został wybudowany chodnik oraz droga wewnętrzna z miejscami postojowymi. Cały
projekt możliwy był do wykonania dzięki dotacji w kwocie 235 000,00 zł, jaka został pozyskana przez
gminę z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2019 będącej w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.

Efekt rzeczowy inwestycji
1

Modernizacja sal lekcyjnych nr 41,42 i 48 w segmencie B

1 kpl.

2

Modernizacja pomieszczeń nr 61, 62, 63, 68 i 69 w segmencie C

1 kpl.

3

Modernizacja sanitariatów nr 64 i 65 z przystosowaniem ich dla potrzeb
dzieci w wieku przedszkolnym

1 kpl.

4

Modernizacja sanitariatu (nr 66) i pomieszczenia socjalnego (nr 67)

1 kpl.

5

Modernizacja ciągów komunikacyjnych

1 kpl.

6

Droga dojazdowa o nawierzchni z kruszywa o szer. 4 m

66 m

7

Chodnik z nawierzchni z brukowej kostki betonowej, szer. 1,5 m

98 m

8

Plac z miejscami postojowymi o nawierzchni z kruszywa

193 m2

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Budżet Państwa

603 505,05 zł

368 505,05 zł

235 000,00 zł
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Fot. 79. Sala przedszkolna w segmencie C.

Fot. 80. Wyremontowano ciągi komunikacyjne orz wymieniono stolarkę drzwiową.
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Fot. 81. Nowe sanitariaty dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Wojnowie.

Fot. 82. Chodnik do przedszkola oraz droga dojazdowa z miejscami postojowymi.
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Rozdział IV. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1 Budowa Placu zabaw w Sicienku -opracowanie dokumentacji technicznej.
1.2 Budowa Placu zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej.

2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:
LP.
1.
2.

Nazwa
Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw w Sicienku

Ilość
1 kpl.

Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw w Wojnowie

1 kpl.

3. Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu,
Wartość całkowita

Budżet Gminy

8 675,27 zł

8 675,27 zł

1.1 Budowa Placu zabaw w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji

Istniejący w Sicienku przy ul.
Sportowej 2 plac zabaw
wykorzystywany jest głównie
przez dzieci uczęszczające do
przedszkola. W związku z tym
niedostępny jest w godzinach
pracy przedszkola dla innych
dzieci.
Z
tego
względu
mieszkańcy zabiegają o budowę
innego placu zabaw dostępnego
dla wszystkich dzieci przez cały
dzień. Uznano, że dobrą
lokalizacją pod plac zabaw
będzie zielony teren przy
budynku ITK w centrum
Sicienka. W ciągu bieżącego
roku opracowano dokumentację
techniczną oraz dokonano w
Starostwie Powiatowym w
Bydgoszczy zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia
na budowę. Następnie został
przygotowany
i
złożony
wniosek o dofinansowanie
planowanego przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, dedykowanych Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”, której nasza gmina jest
członkiem. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany w roku 2020.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw

1 kpl.

2.

Wniosek o dofinasowanie zadania z PROW na lata 2014-2020

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 675,27 zł

4 675,27 zł

Fot. 83. Teren na którym zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci w Sicienku.
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Fot. 84. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w Sicienku.

1.2 Budowa Placu zabaw w Wojnowie -opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Z dniem 1 września 2019 r. w Wojnowie zostało
przniesione przedszkole do budynku Szkoły
Podstawowej. W związku z tym zachodzi potrzeba
wybudowania na terenie szkoły placu zabaw dla dzieci.
Dlatego w ciągu bieżącego roku opracowano
dokumentację techniczną oraz dokonano w Starostwie
Powiatowym w Bydgoszczy zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę. Następnie
został
przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków UE w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dedykowanych Lokalnej Grupie Działania
„Trzy Doliny”, której nasza gmina jest członkiem. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt zostanie
zrealizowany w roku 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę placu zabaw

1 kpl.

2.

Wniosek o dofinasowanie zadania z PROW na lata 2014-2020

1 kpl.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 76

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2019

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Fot. 85. Teren, na którym zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci w Wojnowie.

Fot. 86. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w Wojnowie.

Rozdział V. Zakupy inwestycyjne.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby brygady gospodarczej.
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Strona 77

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2019

1.2 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

1.

Samochód dostawczy

Jednostka
miary
szt.

2.

Samochód osobowy

szt.

LP.

Nazwa

Ilość

1

1

3. Struktura finansowania inwestycji w 2019 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych
Wartość całkowita

Budżet Gminy

69 500,00 zł

69 500,00 zł

1.1 Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Gminy.

Przebieg inwestycji
W ciągu roku 2019 zostały postawione w stan likwidacji dwa samochody używane do realizacji
zadań gminy. Były to: samochód Peugeot Boxer, wykorzystywany przez brygadę gospodarczą oraz
samochód Volkswagen. Obydwa samochody użytkowane były przez ponad 20 lat, miały bardzo
duży przebieg i ulegały częstym awarią, co niekorzystnie wpływało na organizowanie pracy.
Dlatego została podjęta decyzja o zakupie innych samochodów. Ze względów finansowych
postanowiono zakupić samochody używane, ale w dobrym stanie technicznym.
I tak, na potrzeby brygady gospodarczej w Urzędzie Gminy, został zakupiony samochód Peugeot
Furgon (Fot.87), rok produkcji-2011, z silnikiem 2 198 cm3, liczba miejsc-7, dopuszczalna masa
ca.-3 500 kg, a dla potrzeb obsługi Urzędu Gminy, w miejsce zlikwidowanego Volkswagena został
zakupiony samochód Nissan Qashqai (Fot.88), rok produkcji 2007, z silnikiem benzynowym o
pojemności 1997 cm3.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

69 500,00 zł

69 500,00 zł
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Efekt rzeczowy inwestycji

Fot. 87. Samochód Peugeot Furgon na potrzeby brygady gospodarczej.

Fot. 88. Samochód osobowy Nissan zakupiony w roku 2019.
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Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1) Budowa nowego oświetlenia ulicznego:
1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej.
1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej.
1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu.
1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40).
1.5 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap.
1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa.
1.7 Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu na ul. Przy Lesie.
1.8 Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/…w Osówcu - dokumentacja
projektowa.
1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku.
1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowej w Sicienku.
1.11 Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do
Kamieńca.
1.12 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osówiec, między
posesjami 41,48 i 68 - etap I.
1.13 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. - opracowanie
dokumentacji technicznej.
1.14 Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku.
1.15 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Pawłówku.
1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku – I etap.
1.17 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w Pawłówku.
1.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka.
1.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska.
1.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku - przy przystanku autobusowym na drodze
krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej.
1.21 Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej – opracowanie
dokumentacji i postawienie jednej lampy – I etap.
1.22 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówcu.
1.23 Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie.
2)

Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:

2.1 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówcu.
2.2 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Akacjowej w Sicienku.
2.3 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy (blok nr 1).
2.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Wierzchucicach.
2.5 Budowa 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C UgodaStrzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12.
2.6 Budowa 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C SitnoZawada z drogą prowadząca do posesji nr 21.
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Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.

Nazwa

1.
2.
3.
4.

ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej
ul. Ziemiańska w Dąbrówce Nowej
ul. Dąbrowiecka w Osówcu
Gliszcz Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)-I
etap
ul. Zbożowa w Kruszynie - I etap
Nowa Ruda na dz. 163/2
ul. Przy Lesie w Osówcu
Osiedle mieszkaniowe na dz. nr 101/.. w Osówcu
ul. Klonowa w Sicienku
ul. Akacjowa w Sicienku
Droga do Kamieńca (od strony dr.woj. 244)
Droga gminna Osówiec – Szczutki – I etap
Droga gminna w Trzemiętowo Kol.
Droga gminna przy posesji nr 23 w Trzemiętówku
ul. Leśna w Pawłówku
ul. Dębowa i Wrzosowa w Pawłówku – I etap
ul. Świerkowa w Pawłówku
Zielonczyn - ul. Krótka
Zielonczyn - ul. Wąska
Pawłówek przystanek autob. przy ul. Orzechowej
ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej
– I etap
ul. Malinowej w Osówcu
Droga gminna do tartaku w Teresinie
Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej
w Osówcu
Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Akacjowej w
Sicienku
Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości
Goncarzewy (blok nr 1)
Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na
drodze gminnej w Wierzchucicach
Skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C UgodaStrzelewo i drogi gminnej w kierunku posesji nr 12 w
Ugodzie
Skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C Sitno-Zawada z

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
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Długość linii
zasilającej
[m]
245
lam. solarna
lam. solarna

Ilość pkt.
świetlnych
[szt]
4
1
1

253

3

477
dok. tech.
0
dok. tech.
233
207
300
206
dok. tech.
15
358
173
0
75
125
67
26
dok. tech.
172
100

4
1
1
1
4
4
5
3
1
1
6
3
4
1
2
1
1
1
4
2

0

3

55

1

132

1

149

1

0

1

563

1
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drogą prowadząca do posesji nr 21 w Zawadzie
Razem

3 931

63

Struktura finansowania zadań w 2019 roku:

3.

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia
Budżet Gminy
Udział mieszkańców
Wartość całkowita
423 059,75 zł

419 369,75 zł

3 690,00 zł

1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej.

Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej została
wykonana w roku 2018 przez mieszkańca tej ulicy. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Osówiec
we wrześniu 2018 r. mieszkańcy zdecydowali, aby część funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie
16 000,00 zł przeznaczyć na budowę tego oświetlenia. W połowie roku 2019 został wyłoniony
wykonawca robót, który zrealizował wykonany wcześniej projekt. W finansowaniu inwestycji
uczestniczyli mieszkańcy ulicy Lawendowej, którzy na ten cel dobrowolnie zebrali i wpłacili do
kasy gminnej kwotę 3 690,00 zł.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm2

245 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 10 m, z wysięgnikiem

4 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 53W, 6 650 lm

4 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

Mieszkańcy
ul. Lawendowej

28 684,06 zł

23 705,02 zł

3 690,00 zł
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Fot. 89. Nowe oświetlenie na ul. Lawendowej w Dabrówce Nowej.

1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej.

Przebieg inwestycji
O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy tej części miejscowości Dąbrówka Nowa, podczas
zebrania wiejskiego ws. podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019. W zwiazku z tym, że w
roku 2019 była realizowana budowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa, która w części
przebiega przez ul. Ziemiańską, a projekt drogi przewidywał oświetlenie skrzyżowania
ul. Ziemiańskiej i Grodzkiej w Dbrówce Nowej, dlatego wniosek mieszkańców został w taki sposób
zrealizowany. W ramach zadania budowy drogi została zamontowana latarnia uliczna solarna,
hybrydowa. Wartość finansowa tego zadania uwzględniona jest w kosztach budowy drogi, która
dofinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Lampa solarna hybrydowa
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Wartość wybudowanego oświetelnia – 10 063,24 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy
drogi Osówiec – Dąbrówka Nowa

Fot. 90. Nowy punkt świetlny – latarnia solarna na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej.

1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu.

Przebieg inwestycji

O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy miejscowości Osówiec. W zwiazku z tym, że w roku
2019 była realizowana budowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa, która w części przebiega
przez ul. Dąbrowiecką, a projekt drogi przewidywał oświetlenie skrzyżowania drogi powiatowej z
ul. Dąbrowiecką w Osówcu, dlatego wniosek mieszkańców został w taki sposób zrealizowany. W
ramach zadania budowy drogi została zamontowana latarnia uliczna solarna, hybrydowa. Wartość
finansowa tego zadania uwzględniona jest w kosztach budowy drogi, która dofinansowana była ze
środków Funduszu Dróg Samorzadowych na rok 2019.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Lampa solarna hybrydowa
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Wartość wybudowanego oświetelnia – 10 063,25 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy
drogi Osówiec – Dąbrówka Nowa

Fot. 91. Nowy punkt świetlny – latarnia solarna na ul. Dąbrowieckiej w Osówcu.

1.4 Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia – etap I.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gliszcz. Jego celem była budowa
nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Gliszcz Kolonia. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę,
wykonawca - PW. „KALA” z Bartlewa, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonał roboty
budowlano – montażowe przewidziane do wykonania w roku 2019 jako I etap realizacji projektu. W
wyniku realizacji zadania w Gliszczu powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema
latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2
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2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

35 345,74 zł

35 345,74 zł

Fot. 92 i 93. Nowa infrastruktura oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kol.

1.5 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie - I etap.

Przebieg inwestycji
Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego został zgłoszona przez mieszkańców Kruszyna na
zebraniu wiejskim w roku 2017. W roku 2018 została wykonana mapa do celów projektowych,
dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Podczas zebrania wiejskiego ws.
podziału funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn na rok 2019, mieszkańcy postanowili część tego
funduszu w kwocie 15 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. I etapu zaprojektowanego oświetlenia.
Prace budowlano-montażowe w zakresie I etapu zostały wykonane w połowie roku 2019 przez firmę
budowlaną z Chojnic. Ich efektem jest linia kablowa oraz 4 latarnie uliczne z oprawami typu LED z
redukcją mocy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKYXS 4x16 mm2

2.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2 (przyłącze zasilające SO)

4m

3.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

4 szt.
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4.

Oprawa oświetleniowa z lampą URBINO LED 55 W, 6100 lm.

4 szt.

5.

Szafka oświetleniowa trójfazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

35 464,70 zł

24 470,53 zł

Fot. 94 i 95. Prace budowlano - montażowe przy budowie oświetlenie na ul. Zbożowej w
Kruszynie.

1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie – dokumentacja techniczna.

Przebieg inwestycji
Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego został zgłoszona przez mieszkańców Nowej Rudy na
zebraniu wiejskim sołectwa Mochle w roku 2018. Mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego
sołectwa Mochle na rok 2019 w kwocie 5 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. dokumentacji
technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244. W ciągu roku
została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek do
wojewody kujawsko-pomorskiego o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji
tego projektu planuje się w roku 2020.
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Efekt rzeczowy inwestycji
Została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwstorskim. Zaprojektowano linię
kablową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 na terenie działki nr 163/2 wraz ze słupami
oświetleniowymi.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

7 981,93 zł

7 981,93 zł

Fot. 96. Wyrys z plan sytuacyjnego oświetlenia w Nowej Rudzie (fragment dokumentacji technicznej).

1.7 Budowa oświetlenia w Osówcu – ul. Przy Lesie.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Przy Lesie w Osówcu została wykonana w
roku 2013. Od tego czasu projekt jest realizowany. Co roku montowane są kolejne latarnie uliczne. W
roku bieżącym na wniosek mieszkańców oraz wsparcie finansowe ze środków funduszu sołeckiego
sołectwa Osówiec na 2019 r. w kwocie 2 tys. zł została wybudowana kolejna latarnia uliczna w
miejscu wskazanym przez mieszkańców ulicy. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane przez
PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m wraz z wysięgnikiem

1 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

81 932,32 zł

3 444,00 zł

Fot. 97. Nowy punkt świetlny na ul. Przy Lesie w Osówcu.

1.8 Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/.. w Osówcu dokumentacja projektowa.

Przebieg inwestycji
Na terenie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych na działkach 101/… w Osówcu
buduje się coraz więcej domów. Na wniosek mieszkańcy tego osiedla na zebraniu wiejskim w roku
2018 podjęto uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego sołectwa Osówiec na rok 2019, w
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kwocie 13 tys. zł na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego.
W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz w
październiku został złożony wyniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Roboty budowlanomontażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonywane bedą w kolejnych latach z
uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwstorskim

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

10 071,24 zł

10 071,24 zł

Fot. 98. Plan sytuacyjny oświetlenia na terenie dz. nr 101/… w Osówcu.

1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Klonowej w Sicienku została wykonana w
roku 2018. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Sicienko we wrzesniu 2018 r. mieszkańcy
zdecydowali, aby część funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 12 824,90 zł przeznaczyć na
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budowę tego oświetlenia. Wiosną roku 2019 został wyłoniony wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z Bartlewa, który zrealizował wykonany
wcześniej projekt. Odbiór końcowy odbył się już 26 kwietnia 2019 r. i od tego dnia ulica Klonowa jest
ładnie oświetlona.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x16 mm2

2.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm (przyłącze zasilające SO)

3m

3.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

4 szt.

4.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 50 W, 5 500 lm.

4 szt.

5.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

230 m

2

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

33 080,08 zł

28 474,50 zł

Fot. 99. Oświetlenie drogowe na ul. Klonowej w Sicienku.
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1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowej w Sicienku.

Przebieg inwestycji

Pierwszy odcinek ul. Akacjowej (od ul. Lipowej) został oświetlony w latach ubiegłych. O kontynuację
oświetlenia wnioskowali mieszkańcy tej ulicy podczas zebrania wiejskie w Sicienku w roku 2018.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w budżecie gminy na rok 2019 zostały
zabezpieczone środki finansowe na wykonanie oświetlenia do końca ul. Akacjowej. Z uwagi na
złożony stan własnościowy istniejacego oświetlenia zadanie zostało podzielone na dwie części
Pierwsza z nich, jako część inwestycyjna polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej,
uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu lini kablowej oświetlenia drogowego oraz montaż
czterech latani ulicznych z oprawami typu LED z redukcją mocy. Prace
budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z Bartlewa. Druga część tego zadania
została zakwalifikowana jako zadanie nieinwestycyjne, polegajace na
podniesieniu standardu oświetlenia należącego do firmy Enea. W ramach
tego zadania została przedłużona linia oswietleniowa Enea i zamontowano jedną latarnię uliczną.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

207 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

4 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6 100 lm. z redukcją mocy

4 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

5.

Linia kablowa

55 m

6.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

55 646,89 zł

31 665,58 zł

3 660,85 zł

3 660,85 zł
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Fot. 100 i 101. Oświetlenie drogowe na ul. Akacjowej w Sicienku.

1.11 Budowa oświetlenia w Kamieńcu.

Przebieg inwestycji
W roku 2017 została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwstorskim.
Zaprojektowano od istniejącej lampy (skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką 244 w
kierunku do wsi Kamieniec) linię kablową wraz z 5 słupami oświetleniowymi. Podczs zebrania
wiejskie sołectwa Strzelewo ws. podziału funuszu sołeckiego na rok 2019, mieszkańcy podjęli
uchwałe o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego w kwocie 25 tys. zł na wykonanie robót
budowlano-montażowych zaprojektowanego wczesniej oświetlenia. Do robót budowlanych
przystapiono już wczesną wiosna 2019 r. Prace wykonane były przez PPHU ELJAN s.c z Książa
Wlkp. Wynikiem realizacji projektu jest linia kablowa z pięcioma latarniami i oprawami typu LED.
Efekt rzeczowy inwestycji
1
2
3

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2
Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m
Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6 100 lm. z redukcją mocy

300 m
5 szt.
5 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy - 2019 r.

34 096,22 zł

29 089,50 zł
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Fot. 102. Linia oświetlenia drogowego w ciagu drogi gminnej do Kamieńca.

1.12 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osówiec między
posesjami 41,48 i 68 - etap I.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczutki, które na ten cel
przeznaczyło kwotę 16 735,86 zł. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na
terenie nowej zabudowy w miejscowości Szczutki w ciągu drogi gminnej z Osówca do Szczutek. Po
wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonawca -PW.
„KALA” z Bartlewa, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonał roboty budowlano –
montażowe przewidziane do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji projektu. W wyniku
realizacji zadania w Gliszczu powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema
latarniami z oprawami tepu LED z redukcją mocy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

206 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

3 szt.
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3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

28 776,31 zł

28 776,31 zł

Fot. 103. Wykopy pod ułożenie linii kablowej
do oświetlenia drogi w Szczutkach.

Fot.104. Nowoczesna oprawa LED z redukcją
mocy firmy LUG.

1.13 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. –
opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Mieszkańcy Trzemiętowa na zebraniu wiejskim w roku 2018 postanowili część funduszu sołeckiego
na rok 2019, w kwocie 14 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na
wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przebiegającej przez Trzemiętowo
Kolonia. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator i podpisano umowę
przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja
techniczna z kosztorysem inwestorskim i został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na
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budowę. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej
wykonywane bedą w kolejnych latach.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwstorskim

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

15 049,05 zł

15 049,05 zł

Fot. 105. Plan sytuacyjny oświetlenia na drodze w Trzemiętowo Kolonia.

1.14 Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzemiętówko na rok 2019, które
na ten cel przeznaczyło kwotę 8 tys. zł. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego
w ciągu drogi gminnej z Trzemiętówka w kierunku Wierzchucinka. Po wykonaniu dokumentacji
technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonawca -PW. „KALA” z Bartlewa, wyłoniony
w trybie zapytania ofertowego wykonał roboty budowlano – montażowe. W wyniku realizacji
zadania w Trzemiętówku powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z jedną latarnią z
oprawą typu LED z redukcją mocy, ustawioną przy posesji nr 23 w Trzemiętówku.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

15 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

1 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

11 745,27 zł

11 745,27 zł

Fot.106. Szafka
Trzemiętówku.

oświetlenia

drogowego

w

Fot.107. Latarnia uliczna na drodze w
Trzemiętówku.

1.15 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Pawłówku.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Pawłówek. Jego
celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w ciągu ulicy
Leśnej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki
przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po
uzgodnieniu z mieszkańcami ulicy skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia
na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu tj. P.W.
ELEKTROBRAND Jacek Jarzembski z Pawłówka wykonał roboty budowlano – montażowe. W
wyniku realizacji zadania na ul. Leśnej w Pawłówku powstała nowa infrastruktura oświetlenia
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ulicznego z sześcioma latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

358 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

6 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

6 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

34 497,81 zł

34 497,81 zł

Fot.108. Wykopy pod ułożenie linii kablowej
do oświetlenia ul. Leśnej.

Fot.109. Nowe oświetlenie na ul Leśnej z oprawmi
LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Pawłówek. Jego
celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w ciągu ulicy
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Dębowej i Wrzosowej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano
warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna,
którą po uzgodnieniu z sołtysem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia
na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty budowlano
– montażowe w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji
inwestycji. W wyniku realizacji I etapu, na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku powstała nowa
infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

173 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

26 745,58 zł

26 745,58 zł

Fot.110. Nowe oświetlenie na ul. Dębowej z oprawmi LED z redukcją mocy firmy LUG.
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1.17 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w Pawłówku, etap II i III.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna i I etap realizacji oświetlenia drogowego w ciągu ul. Świerkowej w
Pawłówku został wykonany w latach ubiegłych. W ostatnim czasie na tej ulicy wybudowano kilka
nowych domów mieszkalnych i powstała potrzeba budowy kolejnych punktów świetlnych. Dlatego w
br. na wybudowanej wcześniej linii kablowej oświetlenia drogowego z pozostawionymi zapasami
kabla zostały zamontowane cztery nowe latarnie. Zadanie tegoroczne realizowane było w dwóch
etapach. Pierwszy z nich (jedna latarnia) został wykonany przez firmę PPHU ELJAN s.c. z Książa
Wlkp. w marcu br. Etap drugi (3 latarnie) został wykonany przez firmę P.W. ELEKTROBRAND
Jacek Jarzembski z Pawłówka, z nieodpłatnie przekazanych gminie przez wykonawcę drogi S5
materiałów, w sierpniu br. Tym samym cały projekt w zakresie ul. Świerkowej w Pawłówku został w
tym roku zamknięty.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.
3.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m
Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m
Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W

1 szt.
3 szt.
4 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 642,00 zł

6 642,00 zł

Fot.111. Nowe oświetlenie na ul. Świerkowej w Pawłówku.
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1.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Krótka.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę przedmiotowego oświetlenia została wykonana w roku 2018.
Współfinansowana była ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zielonczyn na rok 2018. W roku
2018 uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. Z tego względu możliwe było wykonanie
robót budowlano-montażowych już w pierwszych miesiącach br. Prace te zostały wykonane przez
firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w maju 2019 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x25 mm2

75 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

13 835,04 zł

9 901,50 zł

Fot.112. Nowe oświetlenie na ul. Krótkiej w Zielonczynie.
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1.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie - ul. Wąska.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę przedmiotowego oświetlenia została wykonana w roku 2018.
Współfinansowana była ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zielonczyn na rok 2018. W roku
2018 uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. Z tego względu możliwe było wykonanie
robót budowlano-montażowych już w pierwszych miesiącach br. Prace te zostały wykonane przez
firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w maju 2019 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.
3.

Linia kablowa YAKY 4x25 mm2
Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m
Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.

125 m
2 szt.
2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

21 276,54 zł

17 343,00 zł

Fot.113. Nowe oświetlenie na ul. Wąskiej w Zielonczynie.
1.20 Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku - przy przystanku autobusowym na drodze
krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej.
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Przebieg inwestycji
Niewielkie zadanie, długość lini kablowej oświetlenia drogowego to zaledwie
67 m, ale okazało się bardzo skomplikowanym proceduralnie w fazie projektowania, która
realizowana była w roku 2018. Długi okres projektowania, który sprawił, że zadanie nie zostało
ukończone w ubiegłym roku wynikał z tego, że linia kablowa przebiegała przez grunty gminne,
prywatne i będące własnością skarbu państwa we władaniu GDDKiA stanowiacych pas drogowy,
drogi krajowej nr 10. Projekt dokumentacji technicznej był bardzo długo uzgadniany z
poszczególnymi właścicielami terenu, a następnie należało na tak niwielki odcinek uzyskać
pozwolenie na budowę od wojewody i od starosty. Po uzyskaniu pozwoleń, co miało już miejsce w
tym roku możliwym było wybudowanie zaplanowanego oświetlenia. Prace budowlano-montażowe
zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w terminie
dwóch dni, w maju 2019 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x25 mm2

67 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED o mocy 70 W, 6 700 lm.

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy- Rok 2019

17 470,50 zł

12 678,42 zł

Fot.114. Oświetlenie przy przystanku autobusowym przy drodze krajowej nr 10 w Pawłówku.
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6.21 Rozbudowa oświetlenia, ul. Dworska, Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej –
opracowanie dokumentacji i postawienie jednej lampy.

Przebieg inwestycji

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Dąbrówka Nowa,
które na ten cel przeznaczyło kwotę 12 tys. zł. Jego celem było zaprojektowanie nowej linii
oświetlenia drogowego w ciągu ul. Grodzkiej i wykonanie I etapu robót budowlano-montażowych
polegających na postawieniu latarni na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Królewską. W ramach
zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki przyłączenia do sieci
energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po uzgodnieniu z
sołtysem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia na budowę. Po jego
uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty budowlano – montażowe w
zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji inwestycji. W wyniku
realizacji I etapu prac, na ul. Grodzkiej powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z jedną
latarnią i oprawą typu LED z redukcją mocy. Zaprojektowana linia oświetleniowa będzie mogła być
rozbudowywana w kolejnych latach.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

26 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

1 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

21 697,66 zł

18 692,77 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 104

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2019

Fot.115. Nowe oświetlenie na ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej z oprawą LED z redukcją
mocy firmy LUG.
1.22 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej w Osówcu.

Przebieg inwestycji
Wybudowane oświetlenie w br. jest elementem składowym dużego projektu pn. Przebudowa drogi
gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. Z uwagi
na okres jesienno - zimowy, kiedy oświetlenie jest najbardziej potrzebne, gmina zaleciła
wykonawcy, aby w roku 2019 wykonł zaprojektowane oświetlenie drogowe na ul. Malinowej.
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni dróg zostaną wykonane w roku 2020.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa oświetlenia drogowego

172 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy

4 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa typu LED

4 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Wartość wybudowanego oświetelnia – 24 268,40 zł została uwzględniona w kosztach Rozbudowy
dróg: ul. Pozimkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu
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Fot.116. Nowe oświetlenie na ul. Malinowej w Osówcu z oprawami LED.

1.23 Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku w Teresinie.

Przebieg zadania
Droga gminna w Teresinie (w kierunku Kazina) była oświetlona dotychczas tylko na odcinku zabudowy
mieszkaniowej. W ostatnich latach na jej dalszym odcinku powstał tartak oraz gminna przepompownia
ścieków. Z tego względu rozbudowa oświetlenia stała się uzasadniona. W roku 2019 na istniejącej linii
energetycznej
zostały
zamontowane
dwie
oprawy
oświetleniowe, które rozwiązały
problem. Prace te zostały wykonane w
ramach zawartej przez gminę
Umowy PUO na rok 2019 z firmą Enea
Oświetlnie. Koszty tych prac
zostały rozliczone w ramach tej umowy,
która ma charakter ryczałtowy w
zakresie konserwacji infrastruktury
oświetleniowej.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Przewód sterujący
Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 70 W
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2019 rok.

Fot.117. Nowe punkty świetlne na drodze do tartaku w Teresinie.

2) Podniesienie standardu oświetlenia na istniejących liniach:
2.1 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Osówcu.

Przebieg zadania
Dowieszenie kolejnych opraw na istniejącej linii oświetlenia drogowego w ciągu ul Starowiejskiej
zostało zgłoszone przez mieszkańców Osówca, a realizowane było ze środków funduszu sołeckiego
tego sołectwa na rok 2019. Poprzednie dowieszenia miały miejsce w roku 2017. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela
istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea
Oświetlenie Sp. z o.o.
Efekt rzeczowy zadania

1

Oprawa oświetleniowa typu SGS 101/070W

3 szt.

2

Wysięgniki

3 szt.
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Fot.119. Oświetlenie ul. Starowiejskiej.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej
własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy
Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2019)

5 525,38 zł

3 126,88 zł

2.2 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Goncarzewy.

Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego przeznaczyli
część funduszu sołeckiego w kwocie 4 tys. zł sołectwa Teresin na rok 2019 na ten cel. Celem
przedsięwzięcia był rozbudowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości
Goncarzewy, przy drodze w kierunku bloku mieszkalnego nr 1 i powieszenie na wskazanym przez
mieszkańców słupie, nowej oprawy oświetleniowej. Zadanie (ze względów technicznych i względów
bezpieczeństwa) wymagało również wymiany wskazanego słupa. Zgodnie z przepisami ustawy
Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku
oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Efekt rzeczowy inwestycji
1

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 70 W

1 szt.

2

Wysięgnik

1 szt.
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3

Linka oświetleniowa AsXSn 25 mm2

132 m

4

Nowy słup

1 szt.
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej
własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy
Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

9 415,65 zł

9 415,65 zł

Fot. 120. Nowa oprawa oświetlenia drogowego na drodze do bloku nr 1 w Goncarzewy.

2.3 Podniesienie standardu oświetlenia w Wierzchucicach.

Przebieg zadania
Dowieszenie nowej, kolejnej oprawy na istniejącej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi
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gminnej z Wierzchucinka do Wierzchucic zostało zgłoszone przez mieszkańców Wierzchucic, którzy
postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 2 500,00 zł przeznaczyć na ten właśnie
cel. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez
właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie
firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W ramach zadania z uwagi na kolizję z istniejącym w ciągu linii
transformatorem, konieczne było przeniesienie istniejącej szafki oświetleniowej i zamontowanie
149 m. nowej linki oświetleniowej.
Efekt rzeczowy zadania
1

Oprawa oświetleniowa typu SGS 101/070W

1 szt.

2

Wysięgnik

1 szt.

3

Linka oświetleniowa

149 m

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej
własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy
Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 697,73 zł

6 697,73 zł

Fot. 121. Oświetlenie drogi z Wierzchucinka do Wierzchucic.
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2.4 Podniesienie standardu oświetlenia w Ugodzie.

Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Ugody, którzy podczas zebrania wiejskiego
przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 7 tys. zł sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2019 na
ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej infrastrukturze energetycznej
nowego oświetlenia drogowego (1 latarnia) na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C UgodaStrzelewo z drogą gminną w kierunku posesji nr 12 w Ugodzie. W ramach zadania, na istniejącym
słupie została zamontowana nowa szafka oświetleniowa oraz wysięgnik z oprawą typu LED. Zgodnie
z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela
istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
Efekt rzeczowy zadania
1
2
3

Szafka oświetleniowa
Wysięgnik
Oprawa typu LED

1 szt.
1 szt.
1 szt.
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 370,85 zł

6 370,85 zł

Prace montażowe w zakresie rozbudowy
systemu oświetlenia drogowego w
Ugodzie
wykonano na istniejącej
instalacji energetycznej stanowiącej
własność ENEA w ramach zawartej
umowy
Nr
377/OP/UI/2019
na
wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.
Fot.122. Nowe oświetlenie drogowe w Ugodzie.
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2.5 Podniesienie standardu oświetlenia w Zawadzie.

Przebieg zadania

Zadanie realizowane na wniosek mieszkańców Zawady, którzy podczas zebrania wiejskiego
przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 7 tys. zł sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2019 na
ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej infrastrukturze energetycznej
nowego oświetlenia drogowego (1 latarnia) na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C SitnoZawada z drogą gminną w kierunku posesji nr 21 w Zawadzie. W ramach zadania na istniejącym
słupie została zamontowana nowa szafka oświetleniowa oraz wysięgnik z oprawą typu LED. W
ramach zadania została zamontowana linka oświetleniowa przebiegająca po istniejących słupach
energetycznych przez cały obszar zabudowy tej części miejscowości Zawada, co pozwoli w
przyszłości, bez większych kosztów na dowieszenie kolejnych opraw oświetleniowych. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela
istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.

Efekt rzeczowy zadania
1

Linka oświetleniowa AsXSn 2x25mm2

563 m

2

Wysięgnik

1 szt.

3

Oprawa typu LED

1 szt.
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej
własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy
Nr 377/OP/UI/2019 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

13 778,04 zł

13 778,04 zł
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Fot.123. Wybudowane w roku 2019 oświetlenie na skrzyżowaniu dróg w Zawadzie.
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Rozdział VII. Inne ważne – strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie
Gminy Sicienko w roku 2019.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5.
1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ.
1.3 Budowa sieci gazowej Osówiec – Szczutki – Mochle – opracowanie dokumentacji technicznej.

1.1 Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła
„Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km.

Przebieg inwestycji – Wykonawca robót
POLAQUA Sp. z o.o. (lider)
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
DRAGADOS S.A. (partner)
Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania
W roku 2017 ruszyła budowa drogi ekspresowej S 5. Inwestorem zadania jest GDDKiA oddział w
Bydgoszczy. Przedstawiciele gminy Sicienko bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie ostatecznego
wyboru trasy i szczegółowych rozwiązań projektowych dbając o to, aby nowa droga ekspresowa była
optymalnym rozwiązaniem dla mieszkańców naszej gminy. Jest to jedna z największych inwestycji
realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie
aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o
podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Budowa drogi na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz–
granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem
odcinków. Odcinek 4 - od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości
około 13,5 km przebiega w części przez teren gminy Sicienko. Od drogi krajowej nr 25 w Tryszczynie
przebiegać będzie przez Szczutki gdzie usytuowane będzie miejsce obsługi podróżnych (MOP) dalej przez
Osówiec, a następnie przez Pawłówek do granicy z gminą Białe Błota. W Pawłówku zaprojektowany jest
duży węzeł drogowy, który spinał będzie drogę S 5, planowaną S 10 oraz drogę krajową nr 80 (w części
ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy), przebudowę której również w roku 2017 rozpoczęto, a na koniec roku
2019 zostało już niewiele prac do wykonania. W ramach realizacji S 5 wykonane zostaną drogi
serwisowe. Do najbardziej istotnych należą drogi serwisowe oznaczone roboczo nr 29 i 27 w Pawłówku.
Budowa drogi S-5 w roku 2019 miała być zakończona. Niestety stan zaawansowania prac jest jeszcze
daleki do zakończenia. Wykonawca ma przedłużony termin zakończenia wszystkich prac. Jednak w ciągu
roku 2019 wykonano duży zakres robót. Warto odnotować, że na koniec roku 2019 został oddany do
użytku odcinek nr 3 budowanej drogi S 5, w ramach którego został wybudowany węzeł Tryszczyn, który
w części usytuowany jest na terenie naszej gminy.
Wartość inwestycji (cena ofertowa z przetargu)

328 476 590,77 zł
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Fot. 124. Nowy wiadukt i droga S5 w budowie w Szczutkach.

Fot.125. Budowa odcinka drogi S5 i MOP w Szczutkach.
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Fot.126. Budowa odcinka drogi S5 przez Osówiec.

Fot. 127. Układanie nawierzchni betonowej na drodze S5 w Pawłówku.
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1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 – przygotowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno
– Środowiskowego.

Przebieg zadania
Inwestor:
GDDKiA oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

Wykonawca STEŚ:
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., ul.
Rolna 12, 40 - 555 Katowice

Po raz trzeci rozpoczęły się prace koncepcyjne mające na celu przygotowanie do realizacji budowy
drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk. Wszyscy pamiętamy ile emocji wśród
mieszkańców Kruszyna, Pawłówka i Dąbrówki Nowej wywołała koncepcja drogi przedstawiona
przez GDDKiA w Bydgoszczy kilka lat wcześniej.
Obecne STEŚ na zlecenie GDDKiA opracowuje firma MOSTY Katowice. W dniu 26 czerwca 2019 r.
w Sali gimnastycznej w Sicienku, z inicjatywy inwestora i wykonawcy studium odbyło się spotkanie
informacyjne dla mieszkańców naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców, którzy
mogli zapoznać się ze wstępną koncepcją przebiegu planowanej drogi. Inwestor przedstawił 5
rozpatrywanych wariantów. Mieszkańcy mogli zadawać pytania oraz składać pisemne uwagi i
zastrzeżenia. Również władze gminy przesłały do inwestora swoje uwagi oraz oczekiwania ws.
przebiegu drogi, rozwiązania kolizji z istniejącą siecią dróg lokalnych oraz potencjalnych kolizji z
istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną stanowiącą własność gminy.

Fot. 128. Wyrys z koncepcji przebiegu drogi S 10 przez teren gminy Sicienko (5 wariantów).
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1.3 Budowa sieci gazowej Osówiec – Szczutki – Mochle – opracowanie dokumentacji
technicznej.

Przebieg inwestycji
Inwestor:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy
W roku 2019 rozpoczęły się prace projektowe dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z
Osówca Wyb. przez Osówiec do Szczutek i połączenie z istniejącym gazociągiem w Mochlu. W
ciągu roku przedstawiciele PSG z Bydgoszczy, podczas zebrań wiejskich w Osówcu i Szczutkach
przedstawili plany i zamierzenia przygotowywanej inwestycji i zachęcali mieszkańców do składania
wniosków o przyłączenie do sieci. Wybrane biuro projektowe z Płocka, w ciągu roku 2019
procedowało decyzję lokalizacyjną oraz przygotowało dokumentację techniczną dla budowy
gazociągu. Obecnie projekt jest w trakcie uzgodnień i niebawem zostanie złożony wniosek o
pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2020.

Fot. 129. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę gazociągu do Szczutek.
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Rozdział VIII.

2019

Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko
w 2019 roku.

1. Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2019
Nazwa podmiotu

Lp.

Kwota
(zł)

Udział w
wydatkach
całkowitych
(%)

Udział w
wartości
środków
zewnętrznych

1

Gmina Sicienko

6 915 744,93

54,39

2

Budżet Państwa

2 137 667,00

16,81

36,86

3

Unia Europejska

1 578 918,72

12,42

27,23

4

Województwo Kujawsko-Pomorskie

81 000,00

0,64

1,40

5

Powiat Bydgoski

1 531 960,27

12,05

26,42

6

Inwestorzy prywatni

469 515,31

3,69

8,10

7

RAZEM

12 714 806,23

100

100

2

Źródła finasowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie
gminy Sicienko w 2019 roku.
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8.4 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W ROKU 2019 NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY
Lp.

Nazwa zadania

Wartość
zadania w
roku 2019
zł

1

2

3

Kwota dotacji
zł

Źródło dotacji

4

5

Uwagi

Zadania na realizację których środki finansowe wpłynęły na rachunek gminy

I
1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Osówcu

2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie-etap III

177 803,50

3

Budowa drogi gminnej w Mochlu

854 176,34

2 248 875,92

UE-FS -POIiŚ 20142020
UE-FS -POIiŚ 201493 500,00
2020

1 485 418,72

zadanie zakończone
zadanie w toku

422 880,00 Budżet Państwa -FDS
Urząd Marszałkowski
w Toruniu

zadanie zakończone

524 944,73

261 745,00 Budżet Państwa -FDS

zadanie zakończone

2 437 816,62

1 218 042,00 Budżet Państwa -FDS

zadanie zakończone

1 968,00

8 000,00 Budżet Państwa -FDS

25 153,50

1 284 409,00 Budżet Państwa -FDS

397 213,00 Budżet Państwa -FDS

81 000,00
4

Przebudowa drogi w Pawłówku, ul. Mała Góra

5

Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka
Nowa - Osówiec

6

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C SamsiecznoMarynin, od km 0+180 do km 2+ 547 - odcinek I

7

Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wyb.
ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa

8

Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu od km 0+000
do km 1+217

0,00

9

Przystosowanie budynku SP w Wojnowie dla potrzeb
oddziałów przedszkolnych

603 505,05

235 000,00

Budżet Państwa rezerwa ogólna

10

Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko

146 901,18

146 901,18

UE-RPO/ZIT-20142020

11

Aktywna Jesień Życia

139 016,94

139 016,94

UE-RPO/ZIT-20142020

12

Wsparcie procesu zarządzania i wdrażanie RPO WKP na lata 2014-2020, poprzez realizację ZIT
wojewódzkiego dla BTOF

RAZEM środki zewnętrzne jakie wpłynęły na rachunek
gminy w roku 2019

7 174 023,97

zadanie zakończone
udział gminy polegał na
wkładzie rzeczowym w
postaci udostępnienia sal na
prowadzenie zajęć. Projekt
zakończony
projekt realizowany przez
GOPS

12 732,19 UE-POPT-2014-2020

5 785 858,03

Zadania na które zostały podpisane w roku 2019 umowy na dofinasowanie

II

Lp.

13 862,19

zadanie będzie realizowane,
odcinek I w roku 2020.
Wartość zadania 508 154,01 zł
+ wykup gruntu
zadanie będzie kontynuowane
w roku 2020 i tu zostanie
wykorzystana i rozliczona
dotacja. Wartość zadania w
roku 2020 - 1 664 577,45 zł.
zadanie będzie realizowane w
roku 2020 i tu zostanie
wykorzystana i rozliczona
dotacja.
Wartość zadania 601 744,27 zł

Nazwa zadania

Planowana
wartość
zadania (zł)

Kwota dotacji
zł

Źródło dotacji
UE-FS -POIiŚ 20142020

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie-etap III

5 796 742,15

3 972 489,41

2

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C SamsiecznoMarynin, od km 0+180 do km 2+ 547

2 895 116,29

1 693 635,00 Budżet Państwa -FDS

3

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - I etap*

8 568 138,38

3 890 650,20

UE-RPO/ZIT-20142020

4

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Gminy w Sicienku

326 834,42

256 763,16

UE-RPO/ZIT-20142020
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zadanie kontynuowane będzie
w roku 2020
dotacja będzie wykorzystana
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latach
2020-2021
zadanie realizowane będzie w
roku 2020
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RAZEM wartość planowanych zadań i przyznanych dotacji
na ich realizację w latach kolejnych

17 586 831,24

9 813 537,77

SUMA I-II

24 760 855,21

15 599 395,80

2019

Wniosek o dofinansowanie został oceniony w roku 2019 pozytywnie, Umowa zostanie podpisana w lutym 2020
roku.
Dotacje z budżetu państwa zostały przyznane na podstawie wartości kosztorysowych planowanych zadań, natomiast ich faktyczna wielkość nie może
Uwaga: przekroczyć 50% wartości faktycznych, które zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Dlatego w części przypadków mogą być
niższe.
*
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ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2019
Lp.

Zakres wykonanych robót

Miejsce realizacji

Termin

Jednostka
miary

Ilość

Wartość PLN

1

2

3

4

5

6

I/19

Budżet gminy

Inne

7

8

9

27 548,95
35061,92

27 548,95
35061,92

Uwagi

10

ZADANIA WODOCIAGOWE - 2019
Sieć wodociągowa Ø 110 i Ø 90
Sieć wodociągowa Ø 90

1
2

Źródło finansowania

Osówiec
Trzemiętowo

2019
2019

mb.
mb.

159,20
206

0,00
0,00

3

Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją
podnoszenia ciśnienia wody na odcinku
Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci Mochle
wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia
- Mochle- opracowanie dokumentacji.

2019

szt.

1

6 541,90

6 541,90

0,00

Dokumentacja
techniczna na
budowę
wodociągu.
Analiza w
zakresie
lokalizacji
zbiorn.

4

Przebudowa wodociągu, skrzyżowanie ulic
Kolejowa-Mrotecka
opracowanie Sicienko
dokumentacji technicznej

2019

szt.

1

2 945,23

2 945,23

0,00

Dokumentacja
techniczna

5

Budowa indywidualnych przyłączy
wodociągowych

Gmina Sicienko

2019

szt/m

90/1163,5

358109,42

0,00

358109,42

6

Wykonanie sieci wodociągowych dla
prywatnych inwestorów

Nowa Ruda

2019

mb.

266,10

36208,50

0,00

36208,50

sieć wodociągowa

mb.

631,30

przyłącza wodociągowe

szt.

90/1163,5

466 415,92

72 098,00

394 317,92

dokumentacja techniczna

szt.

2

RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE

II/19

ZADANIA KANALIZACYJNE - 2019
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1

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie etap III

a
b
c

sieć kanalizacyjna
przykanaliki
tłocznie

2

Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówcu

a
b
c

sieć kanalizacyjna Ø250;200;160,110

3

przykanaliki
tłocznie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Wojnowie - I etap

Kanalizacja grawitacyjna Ø 200 i Ø160 -744,60 m; kanalizacja tłoczna - 461,40 m;
Kruszyn

2019

Osówiec

2019

Wojnowo

2019

4

Wykonanie instalacji odprowadzenia
ścieków z budynku SP w Kruszynie

a
b
c

sieć kanalizacyjna
przykanaliki
tłocznie

Kruszyn

5

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków - dotacja

Gmkian Sicienko

6

Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych

7

Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych ciśnieniowych z dotacją
gminy
RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE
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2019

mb.
1 206
177 997,70
84 497,70
93 500,00
POIiŚ
szt.
0
szt.
0
Kanalizacja grawitacyjna-2732,10 m; kanalizacja tłoczna- 835,95 m; Przykanliki - 565,40 m 129
szt;
studnie betonowe -114; studnie PCV - 24.
mb.
4 133,45
2 249 108,06
763 689,34
1 485 418,72
POIiŚ
szt.
129
szt.
2
x

x

31 365,00

31 365,00

0,00

Kanalizacja grawitacyjna Ø160 -115,5 m.; instalacja technologiczna w kuchni.
2019

mb.
szt.
szt.

115,5
1
0

169 069,75

169 069,75

0,00

2019

szt.

8

45 848,81

16 000,00

29 848,81

Inwestorzy
prywatni

Szczutki, Mochle,
Trzemiętowo

2019

szt./m

55/555,6

37 217,08

0,00

37 217,08

Inwestorzy
prywatni

Dąbrówka Nowa

2019

szt.

1

8 441,50

4000,00

4 441,50

Inwestor
prywatny

sieć kanalizacyjna

mb.

5 454,95

przykanaliki

szt.

185/1121

tłocznie

szt.

2

2 719 047,90
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III/19

2019

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE

1

Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż
drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo
1909 C od skrzyżowania z drogą gminną
Trzemiętowo
Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do
drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo
(1527C)

2019

mb.

564

394 961,41

197 480,00

197 481,41 Powiat Bydgoski

2

Przebudowa drogi powiatowej KrukówkoWitoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz Gliszcz
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa

2019

mb.

600

1 066 405,20

220 000,00

846 405,20 Powiat Bydgoski

3

Budowa ul. Stawowej w Sicienku

Sicienko

2019

mb.

177

198 545,81

198 545,81

0,00

4

Budowa ul Grabowej w Sicienkuopracowanie dokumentacji technicznej
Budowa drogi gminnej 051591C
kanalizacją deszczową w Teresinie
dokumentacja projektowa

Sicienko

2019

szt.

1

23 464,71

23 464,71

0,00

2019

szt.

1

14 551,43

14 551,43

0,00

5

z
- Teresin

6

Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od
posesji 33 do 41- opracowanie
dokumentacji technicznej

Słupowo

2019

szt.

1

16 937,10

16 937,10

7

Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka
nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)

Mochle

2019

mb.

541

854 176,34

350 296,34

8

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Szczutki - opracowanie dokumentacji
technicznej

Szczutki

2019

szt.

1

42 651,48

42 651,48
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0,00 niewygasający11 183,16 zł
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9

Przebudowa drogi gminnej Osówiec
Wybudowanie - ul. Poziomkowa, Jagodowa
i Malinowa - oświetlenie

Osówiec

2019

mb.

0

25 153,50

25 153,50

10

Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul.
Mała Góra

Pawłówek

2019

mb.

415,96

524 944,73

263 199,73

261 745,00

11

Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie
Wojnowo
działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa

2019

szt.

1

31 906,20

31 906,20

0,00

12

Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcudokumentacja projektowa

Trzciniec

2019

szt.

1

46 887,60

46 887,60

Wydatek
0,00 niewygasający34 799,16 zł
do 30.06.2020

13

Rozbudowa drogi gminnej G50313C
Dąbrówka Nowa - Osówiec

Dabrówka Nowa,
Osówiec

2019

mb.

1 607

2 437 816,62

1 219 774,62

1 218 042,00

14

Rozbudowa drogi gminnej G50333C
Sicienko - Dąbrówka Nowa-opracowanie
dokumentacji

Sicienko, Dabrówka
Nowa

2019

szt.

1

111 944,76

111 944,76

0,00

15

Remont drogi powiatowej 1528C
Trzemiętówko - Sicienko polegający na
wykonaniu chodnika w miejscowości
Sicienko
Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej, I
etap.

2019

mb.

285

343 170,00

180 000,00

16

Budowa drogi stanowiącej połączenie ul.
Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienkudokumentacja techniczna

Sicienko

2019

szt.

1

8 238,54

8 238,54

0,00

17

Remont drogi gminnej na dz. nr 174/2 w
Mochlu- nawierzchnia utwardzona

Mochle

2019

mb.

35

26 910,68

26 910,68

0,00

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Wykonano
0,00 oświetlenie ul.
Malinowej
FDS

FDS

163 170,00 Powiat Bydgoski
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18

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244
Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę
ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm.
Sicienko- wykup terenu

19

Zakup kruszywa do remontu dróg - 5 000
Gmina Sicienko
ton

Wojnowo, Mochle

2019

2019

x

x

2019
ton

72 570,00

72 570,00

333 555,73

333 555,73

5 000

0,00
3 tys ton0,00 kruszywo
2 tys ton - gruz

20

Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej

Gmina Sicienko

2019

kpl.

1

337 420,97

337 420,97

0,00

21

Wykonanie i dostawa znaków do
oznakowania dróg gminnych

Gmina Sicienko

2019

kpl.

1

3 165,82

3 165,82

0,00

22

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C
Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km
2+ 547, w tym wykup gruntów zajetych pod
drogę

Samsieczno, Marynin

2019

x

x

1 968,00

1 968,00

0,00

23

Wykonanie nakładek bitumicznych na
drogach powiatowych o nawierzchni
bitumicznej na terenie gminy Sicienko

1909 Gliszcz
1910 Ugoda

2019

mb.

925,85
470,00

324 903,66

0,00

24

Remont cząstkowy dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej

Gmina Sicienko

2019

x

x

135289,91

135289,91

RAZEM INWESTYCJE I REMONTY
DRODOWE

Referat Inwestycji i Rozwoju

nowe drogi

mb.

3 199

nowe nakładki bitumiczne

mb.

1 396

nowe chodniki

mb.

849

kanalizacja deszczowa

mb.

600

dokumentacje techniczne

szt.

8

kruszywo do remontu dróg

ton

5000

7 377 540,20
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3 861 912,93

W tym równiarka
drogowa:
Wynajęta z BPRD
- 132 471,00

324 903,66 Powiat Bydgoski

0,00

3 515 627,27

Powiat
Bydgoski
BP- FDS
UM - FOGR
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IV/19

2019

OBIEKTY KOMUNALNE

1

Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul.
Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji i
studium wykonalności

Sicienko

2019

szt.

1

24 125,00

24 125,00

2

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w
Sicienku

Sicienko

2019

szt.

1

207 936,05

207 936,05

3

Remont pomieszczeń w budynku na ul.
Sportowej 2 z przeznaczeniem na
pomieszczenia GOPS

Sicienko

2019

szt.

1

77 932,40

77 932,40

0,00

4

Remont budynku w Wojnowie 18 opracowanie dokumentacji technicznej

Wojnowo

2019

szt.

1

6 150,00

6 150,00

0,00

szt.

2
316 143,45

316 143,45

0,00

730 918,69

730 918,69

0,00

730 918,69

730 918,69

0,00

Zmodernizowane obiekty
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE
Dokumentacje techniczne

szt.

V/19
1

0,00

Wydatek
0,00 niewygasający139 584,70 zł
do 30.042020

2

OBIEKTY GOK
Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie
RAZEM OBIEKTY GOK

Referat Inwestycji i Rozwoju

Teresin

2019

szt.

1

Nowe budynki GOK

szt.

1

Zmodernizowane budynki GOK

szt.

Strona 128
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OBIEKTY OŚWIATY

VI/19
Przystosowanie budynku SP w Wojnowie
dla potrzeb oddziałów przedszkolnych

1

RAZEM OBIEKTY OŚWIATY

Wojnowo

2019

Zmodernizowane
budynki

VII/19

szt.

1

603 505,05

368 505,05

235 000,00 Budżet Państwa

szt.

1

603 505,05

368 505,05

235 000,00

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

1

Plac zabaw w Sicienku -opracowanie
dokumentacji technicznej

Sicienko

2019

szt.

1

4 675,27

4 675,27

0,00

2

Plac zabaw w Wojnowie -opracowanie
dokumentacji technicznej

Wojnowo

2019

szt.

1

4 000,00

4 000,00

0,00

Nowe obiekty

szt.

0

szt.

8 675,27

8 675,27

0,00

dokumentacje techniczne

2

RAZEM S,T I R

ZAKUPY INWESTYCYJNE

VIII/19
1

Zakup samochodu do potrzeb brygady
gospodarczej

Gmina Sicienko

2019

szt.

1

39 500,00

39 500,00

0,00

2

Zakup samochodu

Gmina Sicienko

2019

szt.

1

30 000,00

30 000,00

0,00

szt.

2

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nowe pojazdy

69 500,00

69 500,00

0,00

OŚWIETLENIE ULICZNE

IX/19
1

Podniesienie standardu oświetlenia na ul.
Starowiejskiej w Osówcu

2

Podniesienie standardu oświetlenia na ul.
Akacjowej w Sicienku

Referat Inwestycji i Rozwoju

nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne

2019
2019

mb.
szt.
mb.
szt.

0
3
55
1
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3 126,88

3 126,88

0,00

3660,85

3 660,85

0,00
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3

Podniesienie standardu oświetlenia w m.
Goncarzewy (blok nr 1)

nowa linia
nowa linia

4

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na drodze gminnej w
Wierzchucicach

5

6

7

nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne

nowa linia
Budowa 1 punktu świetlnego w Ugodzie na
skrzyżowaniu drogi powiatowej 1532C
nowe pkt. świetlne
Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w
kierunku posesji nr 12.
Budowa 1 punktu świetlnego w Zawadzie na nowa linia
skrzyżowaniu drogi powiatowej 1533C
Sitno-Zawada z drogą prowadząca do
nowe pkt. świetlne
posesji nr 21
nowa linia
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Lawendowej w Dąbrówce Nowej
nowe pkt. świetlne

2019

2019

2019

2019

2019

nowa linia
8

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej

nowe pkt. świetlne

2019

nowa linia
9

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Dąbrowieckiej w Osówcu

10

Budowa oświetlenia ulicznego w Gliszczu
Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)

nowa linia

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Zbożowej w Kruszynie - I etap

nowa linia
nowe pkt. świetlne

11

Referat Inwestycji i Rozwoju

nowe pkt. świetlne

nowe pkt. świetlne

2019

2019
2019

2019

mb.
szt.

132
1

mb.

149

szt.

1

mb.

0

szt.

1

mb.

563

szt.

1

mb.
szt.

245

mb.

4
0

szt.

1

mb.

0

szt.

1

mb.
szt.

253

mb.
szt.

3
477
4
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9 415,65

9 415,65

0,00

6 697,73

6 697,73

0,00

6370,85

6370,85

0,00

13 778,04

13 778,04

0,00

27 395,02

23 705,02

3690,00

wpłata
mieszkańców
ulicy

0,00

0,00

0,00

lampa solarna
Wartość
10 063,24 ujęto
w drogach

0,00

0,00

0,00

lampa solarna.
Wartość
10 063,25 ujęto
w drogach

35 345,74

35 345,74

0,00

24 470,53

24 470,53

0,00
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12
13

14

Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2
dokumenytacja tech.
w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa
nowa linia
Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu na
nowe pkt. świetlne
ul. Przy Lesie (1 punkt)
Budowa oświetlenia przy części
zamieszkałych działek nr 101/… w
dokumenytacja tech.
Osówcu- dokumentacja projektowa

15

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Klonowej w Sicienku

nowa linia

14

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Akacjowej w Sicienku

nowa linia

15

Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej
prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244
do Kamieńca

16

Budowa oświetlenia drogowego na odcinku
drogi gminnej Szczutki - Osówiec,
pomiędzy posesjami 41,48 i 68 - etap I

17

Budowa oświetlenia drogowego w ciagu
drogi gminnej w Trzemiętowo Kol. opracowanie dokumentacji technicznej

18

Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa
przy posesji nr 23 w Trzemiętówku

19
20
21

nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne
nowa linia

kpl.

1

2019

mb.
szt.

0

2019

kpl.

2019
2019

2019

2019

nowe pkt. świetlne
dokumentacja technicz
nowa linia
nowe pkt. świetlne

Budowa oświetlenia drogowego na ul.Leśnej nowa linia
w Pawłówku
nowe pkt. świetlne
nowa linia
Budowa oświetlenia drogowego na
ul.Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku
nowe pkt. świetlne
Budowa oświetlenia drogowego na
nowa linia

Referat Inwestycji i Rozwoju

2019

nowe pkt. świetlne
nowa linia

2019

2019

2019
2019
2019
2019

7 981,93

7 981,93

0,00

3 444,00

3 444,00

0,00

1

10 071,24

10 071,24

0,00

mb.
szt.

233
4

28 474,50

28 474,50

0,00

mb.
szt.

207
4

31 665,58

31 665,58

0,00

mb.

300

29 089,50

29 089,50

0,00

szt.

5

mb.

206

28 776,31

28 776,31

0,00

szt.

3

kpl.

1

15 049,05

15 049,05

0,00

mb.

15

11 745,27

11 745,27

0,00

szt.

1

mb.

358
6
173
3
0

34 497,81

34 497,81

0,00

26 745,58

26 745,58

0,00

6 642,00

6 642,00

0,00

szt.
mb.
szt.
mb.

1
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22

ul.Świerkowej w Pawłówku

nowe pkt. świetlne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
Zielonczynie - ul. Krótka

nowa linia

23

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
Zielonczynie - ul. Wąska

24

Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku
- przy przystanku autobusowym na drodze
krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej

25

26
27

nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia

2019
2019

2019

nowe pkt. świetlne

Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska,
nowa linia
Grodzka i Królewska w Dąbrówce Nowej opracowanie dokumentacji i montaż 1 latarni nowe pkt. świetlne
nowa linia
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Malinowej w Osówcu
nowe pkt. świetlne
Rozbudowa oświetlenia na drodze do tartaku nowa linia
w Teresinie
nowe pkt. świetlne

2019

2019
2019

nowa linia
RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE

nowe pkt. świetlne

2019

dokumentacja technicz
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY

Referat Inwestycji i Rozwoju

GMINA SICIENKO

2019

2019

szt.

4

mb.

75

szt.
mb.
szt.

1
125
2

mb.

67

szt.

1

mb.
szt.
mb.
szt.
mb.
szt.

26

9 901,50

9 901,50

0,00

17 343,00

17 343,00

0,00

12 678,42

12 678,42

0,00

18 692,77

18 692,77

0,00

1
172 Wartość zadania została uwzględniona w kosztach rozbudowy drogi-ul.
4 Pozimkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu
100 Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok
2 2019

mb.

3931

szt.

63

szt.

3

423 059,75

12 714 806,23
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419 369,75

6 915 744,93

3 690,00

5 799 061,30

Mieszkańcy
ul. Lawendowej
UE - POIiŚ
1 578 918,72
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Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Styczeń 2020 rok.
Opracował: Krzysztof Kula
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