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Wstęp
Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie, krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym
najistotniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2020.
Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i dokumentacyjny. W dokumencie przedstawiono głównie zadania
zrealizowane przez gminę. Pokazano również najważniejsze inwestycje (głównie drogowe) zrealizowane na terenie
Gminy Sicienko przez Powiat Bydgoski, o realizację których władze gminy intensywnie zabiegały, a które mają istotny
wpływ na komfort życia mieszkańców naszej gminy. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze strategiczne,
ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie naszej gminy w roku 2020 oraz planowane do realizacji w latach
kolejnych.
Dokonując podsumowania roku minionego, nie można nie zadać sobie pytania „Jaki był ten rok ?”.
Odpowiedź na takie pytanie, w przypadku roku 2020 może być, jak nigdy wcześniej tylko jedna. Był to rok absolutnie
wyjątkowym. Głównie z powodu pandemii koronawirusa COVID 19, która oficjalnie w Polsce została ogłoszona na
początku marca. Wprowadzone przez władze ograniczenia, reżim sanitarny oraz liczne zachorowania, kwarantanna,
izolacja i praca zdalna pracowników w wielu instytucjach spowodowały, że realizacja zadań musiała i wyglądała
inaczej niż w latach ubiegłych. Związane z tym spowolnienie gospodarki, odbiło również swoje piętno na finansach
naszej gminy.
Pomimo tych wyjątkowych okoliczności roku 2020, w naszej gminie udało się zrealizować zdecydowaną większość
określonych planów, programów i studiów. Ich realizacja możliwa była, po pierwsze dzięki otwartości i dobrej
współpracy organu wykonawczego z organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi
poszczególnych sołectw, a po drugie dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadań.
Pochodziły one głównie ze środków UE oraz z budżetu państwa, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z
uruchomionego w roku 2020 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w omawianym okresie stanowi kwotę ponad 21,6 mln zł tj. prawie
9 mln więcej niż w roku 2019. W tej kwocie tylko 42,40 % to środki własne gminy, a 57,60 % to środki pozyskane z
różnych projektów, programów i instytucji zewnętrznych.
Najwięcej środków, bo aż ponad 9 mln zł wszystkich wydatków majątkowych przeznaczyliśmy na działania
kanalizacyjne. W tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Kruszynie (etap III) oraz na wykonanie pierwszego etapu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zadania te realizowane były w dużej części ze środków
UE w ramach POIiŚ oraz RPO WK-P na lata 2014-2020. Podobną kwotę tj. prawie 9 mln zł wydatkowano na budowę i
remonty dróg gminnych i powiatowych na terenie naszej gminy. Tak duże zaangażowanie środków na ten cel, możliwe
było głównie dzięki dotacjom uzyskanym z rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina
realizowała aż 5 zadań drogowych współfinansowanych z tego programu. Również dwie drogi powiatowe na terenie
naszej gminy realizowane były z dofinansowaniem z FDS. W ciągu roku złożyliśmy również następne wnioski, do
kolejnej edycji FDS, do realizacji w roku 2021. W roku 2020 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na
budowę kolejnych odcinków dróg, które będą realizowane w latach następnych, w miarę możliwości finansowych
gminy.
Należy również zauważyć, że w roku 2020 budżet gminy został zasilony bezzwrotną dotacją w kwocie prawie
6,6 mln zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część tych środków została wykorzystana w roku
2020 na Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie, a pozostała kwota wydatkowana będzie w latach 2021 i 2022.
Warto odnotować, że w roku 2020 przybyło nam kolejnych 47 nowych punktów świetlnych i 1,7 km sieci elektrycznej
do ich zasilania. Koszt ich wybudowania to kwota niespełna 0,3 mln zł. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali
sami mieszkańcy w ramach działań realizowanych z funduszu sołeckiego. Kolejne projekty oświetleniowe zostały
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przygotowane i mogą być realizowane w latach następnych.
W roku 2020 dla naszych najmłodszych mieszkańców zostały wybudowane nowe, kolorowe place zabaw, a nieco starsi
mieszkańcy mogą aktywnie spędzać część wolnego czasu na nowo zamontowanej siłowni zewnętrznej.
Warto również odnotować, że w dniu 31 grudnia 2020 został oddany do użytkowania kolejny odcinek drogi
ekspresowej S 5 przebiegający przez część terenu gminy. Wybudowany w ramach tej inwestycji węzeł drogowy w
Pawłówku i Tryszczynie pozwala na bezkolizyjny wjazd na drogę ekspresową, którą szybko można dojechać do
autostrady A 1 i A 2.
Spoglądając na geografię realizowanych zadań (str. 8) nie ma białych plam. W każdym sołectwie realizowane były
zadania inwestycyjne lub remontowe. 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. Należy również pamiętać, że
zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do lektury niniejszego opracowania.
Gminne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy realizowane są przez pracowników Referatu Inwestycji i
Rozwoju. Realizują te zadania, prowadząc procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zajmują się
koordynacją i monitorowaniem procesów inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają
zrealizowane inwestycje. Pracownicy tego referatu przygotowują także wnioski aplikacje o środki pozabudżetowe w
tym środki unijne.
Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2020:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof
Iwona
Łukasz
Paulina

Kula
Ościak
Cegielski
Lackowska

-

Kierownik Referatu
Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju
Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Podinspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju
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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
NA TERENIE GMINY SICIENKO

,

ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO –
REMONTOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2020
1. Budowa drogi w Łukowcu

11.Remont drogi powiatowej Samsieczno-Gorzeń

21. Budowa oświetlenia w Nowej Rudzie.

2. Budowa drogi w Słupowie

12. Ogrodzenie placu zabaw w Teresinie.

22. Rozbudowa oświetlenia w Osówcu.

3. Przebudowa drogi pow. w Wierzchucinku

13. Budowa oświetlenia w Goncarzewy.

23. Budowa dróg w Osówiec Wyb.

4.Zagospodarowanie terenu w Wierzchucicach

14. Budowa oświetlenia w Sicienku.

24. Rozbudowa oświetlenia w Pawłówku.

5. Projekt oświetlenia w Nowaczkowie

15. Termomodernizacja budynku UG. w Sicienku

25.Rozbudowa oświetlenia w Dąbrówce
Nowej.

6. Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie.

16. Budowa chodnika do ul. Polnej i na
ul. Nakielskiej w Sicienku.

26.Budowa
kanalizacji.
Kruszynie etap III i IV.

7. Budowa wodociągu Szczutki-Mochle

17. Budowa drogi wewnętrznej w Sicienku.

27. Budowa oświetlenia w Kruszynie.

8. Budowa oświetle. drogowego w Szczutkach

18. Budowa oświetlenia w Wojnowie i Smolarach

28. Budowa oświetlenia w Zielonczynie.

9. Siłownia zewnętrz. i oświetlenie w Gliszcz

19. Przebudowa oczyszczalni ściek. w Wojnowie

29. Projekt budowy drogi w Strzelewie.

10. Budowa oświetl. w sołectwie Samsieczno

20. Remont drogi Mochle-Szczutki.

30. Budowa placów zabaw w Sicienku i
Wojnowie.
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Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci
kanalizacyjnej.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
A) Rozbudowa sieci wodociagowych poprzez:
1.1 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kol. – Mochle.
1.2 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie
dokumentacji technicznej.
1.3 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka Nowa opracowanie dokumentacji technicznej.
1.4 Budowa sieci wodociągowej w Gliszczu-opracowanie dokumentacji technicznej.
1.5 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej i Mroteckiej w Sicienku.
1.6 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161).
1.7 Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.
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 kanalizacyjnej w Kruszynie - etap IV.
1.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap I.
1.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II - opracowanie
dokumentacji technicznej.
1.3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.
1.4 Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych przez Zakład Komunalny.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Produkt
Sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm i Ø 110 mm
Przyłącza wodociągowe szt./m
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 (przyłącza)
Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm do granicy działki
Studnie z tworzywa pcv
Studnie betonowe o średnicy Ø 1000 mm
Tłocznie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków współfinansowane ze
środków budżetu gminy na rok 2020

Referat Inwestycji i Rozwoju
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1 102,70
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4 910,10
1 284,83
3 291,11
313
36
167
6
2
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Struktura finansowania inwestycji w 2020 roku:
Struktura finansowania inwestycji wodociągowych w roku 2020
Budżet Gminy
Inwestorzy prywatni
Wartość całkowita
547 274,82 zł

234 900,72 zł

312 374,10 zł

Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych w roku 2020
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Wartość całkowita
9 020 664,85 zł

1.1.

4 827 288,36 zł

4 193 376,46 zł

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kol. – Mochle.
Przebieg inwestycji

W okresach 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 w 2019 r. 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
do osiągnięcia poprzez wykonanie
rozbudowy sieci wodociągowej na
odcinku od Szczutki Kolonia do
Mochla. Dlatego jeszcze w roku
2019
została
opracowana
dokumentacja techniczna niezbędna
do realizacji tego zadania. Natomiast
w roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano prace budowlano-montażowe na sieci
wodociągowej. W ramach zadania wykonano nową sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm i
90 mm. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji
z budżetu gminy na rok 2020.

Efekt rzeczowy inwestycji
 sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm

819,50 m

 sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm

23,40 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

147 809,64 zł

141 367,64 zł
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Fot.1 i 2. Budowa sieci wodciągowej na odcinku Szczutki Kol. - Mochle.

1.2.

Przebudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji

Przejęta kilka lat temu od Fundacji Potulickiej sieć wodociągowo – kanalizacyjna w miejscowości
Wojnowo jest w złym stanie technicznym. Coraz większe nieszczelności oraz częste naprawy generują
każdego roku wysokie koszty jej eksploatacji. Z tego względu gmina systematycznie stara się
uporządkować i unowocześnić przestarzały system, korzystając przy tym z dostępnych środków
zewnętrznych. W tym duchu w roku 2018, korzystając z pomocy finansowej UE w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020 została przebudowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody w Wojnowie. Natomiast
myśląc o nowej perspektywie finansowej UE na lat 2021-2027 oraz wprowadzonym w III kw, br.
Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, chcąc się przygotować do aplikacji w przyszłości o dostępne
środki podjęto decyzję, aby w br. opracować dokumentację techniczną na przebudowę systemu wod-kan.
w Wojnowie. W ramach zadania została przygotowana mapa syt.-wys. do celów projektowych oraz
zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Został złożony wniosek o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz została przygotowana koncepcja realizacji
inwestycji. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych w miarę możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.
2.

Mapa do celów projektowych

kpl. 1

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej

kpl. 1
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Koncepcja przebiegu nowej sieci wod. – kan. w Wojnowie

kpl. 1

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

42 897,93 zł

42 897,93 zł

Fot. 3. Wyrys z dokumentacji technicznej na przebudowę systemu wod-kan. w Wojnowie.

1.3.

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka
Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji

Rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na ternie naszej gminy wymusza konieczność rozbudowy
istniejącej sieci wodociągowej. Z tego względu chcąc budować nowe odcinki sieci rozdzielczej z
przyłączami wodociągowymi do nowych, istniejących lub planowanych nieruchomości zachodzi
potrzeba przebudowy na pewnych odcinków sieci rozdzielczej na rurociągi o większej średnicy. Taka
potrzeba zachodzi m.in. w Kruszynie i części Dąbrówki Nowej. Z tego względu postanowiono, aby w
roku 2020 rozpocząć prace projektowe na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od
Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 12

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2020

ul. Ogrodowej w Kruszynie do skrzyżowania ul. Grodzkiej i Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej i wpiąć
nowy odcinek wodociągu do istniejącej magistrali wodociągowej przebiegającej z Osówca do Wojnowa.
W trakcie prac projektowych uznano również za zasadne, aby w ramach opracowania zaprojektować
stację podnoszenia ciśnienia wody. Usytuowanie stacji podnoszenia ciśnienia wymaga zakupu
niewielkiej działki od osoby fizycznej, co nastąpi w styczniu 2021. Po tym będą kontynuowane prace
projektowe. Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwoli w
kolejnych latach o ubieganie się o dotację ze środków UE przyznanych Polsce na lata 2021-2027.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Mapa do celów projektowych oraz koncepcja przebiegu sieci
wodociągowej oraz lokalizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody

1 kpl.

Fot. 4. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrówce
Nowej.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

10 593,80 zł

10 593,80 zł
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1.4. Budowa sieci wodociągowej w Gliszczu-opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji
W ostatnim czasie powstały nowe budynki mieszkalne, a kolejne są planowane na terenie, dla którego
jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gliszczu. Dlatego w br. na
wniosek mieszkańców i właścicieli działek budowlanych została opracowana dokumentacja techniczna
niezbędna do budowy sieci wodociągowej oraz został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę. Po jego uzyskaniu zadanie możliwe będzie do realizacji. Zadanie realizowane było przez
Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w
Gliszczu

1 kpl.

Fot.5. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Gliszczu.
Struktuta finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

14 731,00 zł

14 731,00 zł

1.5. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej i Mroteckiej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
W celu poprawy jakości i ciśnienia wody na ul. Mroteckiej, szczególnie na końcówce obecnej sieci
wodociągowej, koniecznym było przebudowanie istniejącej sieci i połączenie jej w układ pierścieniowy.
Dlatego w roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji tego zadania i
został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W roku 2020 Starosta Bydgoski
Referat Inwestycji i Rozwoju
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udzielił pozwolenia na budowę, na podstawie którego zostały wykonane roboty budowlano-montażowe.
Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji. Wykonanie
tego niewielkiego zadania rozwiązało zgłaszany przez mieszkańców problem.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Sieć wodociągowa

15,8 m.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

24 940,53 zł

21 995,30 zł

Fot.6. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sicienku – ul. Kolejowa/Mrotecka.
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1.6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161).
Przebieg inwestycji
Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wydawanie warunków zabudowy dla nowych domów generuję
potrzebę rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej. Tak sytuacja ma też miejsce w Mochlu. Na
terenie działek oznaczonych nr 161/… planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa, dlatego właściciele
działek zabiegają o wybudowanie niewielkiego odcinka sieci wodociągowej, do której możliwe będzie
przyłączenie planowanych nieruchomości. Z tego względu w b.r. została wykonana dokumentacja
techniczna, a Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę wodociągu. Zadanie realizowane było
przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej

1kpl.

2.

Decyzja o pozwoleniu na budowę

1kpl.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

3 315,05 zł

3 315,05 zł

Fot.7. Wyrys z projektu budowlanego na budowę wodociągu na działkach nr 161/… w Mochlu.
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B. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko –
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
1.1.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III i IV.
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 145 nieruchomości z Kruszyna i Kruszyńca oraz przebudowano sieć
wodociągową w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Przedmiotem etapu III realizowanego w 2020 r. było
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 została wybudowana również w części ul.
Szlacheckiej oraz w ulicy Warownej w Dąbrówce Nowej. W
ramach zadania zostało wybudowanych, kolejnych 6 tłoczni
ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2019 r, a
zakończone zostały we wrześniu 2020 roku. Wykonawca robót,
firma WIMAR Sp. z o.o., z Koronowa został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość robót budowlanych i koszty nadzoru
inwestorskiego III etapu inwestycji to kwota – 5 942 493,16 zł.
Zadanie zrealizowane było w ramach Projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata
2014-2020. Zakres rzeczowy wykonanego zadania został przedstawiony w tabeli poniżej. W IV kwartale
roku 2020 przystąpiono również do przygotowania realizacji IV (ostatniego) etapu realizacji inwestycji
kanalizacyjnej w Kruszynie. W tym celu dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz
przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego.
Roboty budowlane realizowane będą w roku 2021, a ich zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Osówieckiej, Słonecznej i Promykowej w Kruszynie.
Efekt rzeczowy inwestycji
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm

4 910,10 m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 mm

1 284,83 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm

3 291,11m

Przykanliki do granicy nieruchomości

228 szt.

Tłocznie ścieków

6 szt.

Aktualizacja kosztorysu i podpisanie umowy na wykonanie etapu IV

1 kpl.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita zadania na koniec
2020 r.

Budżet gminy
2020 r.

UE – POIiŚ
2020 r.

11 612 718,92 zł

3 179 965,79 zł

2 762 527,37 zł

Fot.8. Prace kanalizacyjne na ul. Zbożowej w Kruszynie.

Fot. 9. Ulica Irysowa w Kruszynie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.
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Fot.10. Ulica Siewna w Kruszynie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

Fot.11.Tłocznia ścieków na ul. Zachodniej w Kruszynie.
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Fot.13. Ulica Zachodnia też ma kanalizację.

Fot.14. Kanalizacja na ulicy Świerkowej w Kruszynie.

Fot.15 i 16. Nawierzchnie dróg, w ciągu których prowadzone były prace kanalizacyjne zostały
przywrócone do właściwego stanu.
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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, 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 2019 firma projektowa WADIS z
Bydgoszczy dokonała podzielenia dokumentacji technicznej na dwa 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 została podpisana w bieżącym roku. Wczesną wiosną w
przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlano-montażowych oraz zespół
branżowych inspektorów nadzoru. W marcu 2020 roku został przekazany plac budowy i wykonawca
przystąpił do realizacji zadania. Prace budowlane były prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócić
pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. Na koniec br. wybudowanych zostało większość
zaprojektowanych obiektów kubaturowych oraz sieci przyobiektowych. Ich wyposażenie
technologiczne oraz rozruch technologiczny całego obiektu realizowany będzie w roku 2021. Zgodnie
z umową uruchomienie nowej oczyszczalni ma nastąpić do 30 września 2021 roku.
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 pozwolą na ograniczenie
uciążliwego oddziaływania oczyszczalni; 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.
W II połowie roku 2020 został uruchomiony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła
trzy wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na sfinansowanie II etapu przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni. Wniosek ten został wysoko oceniony i otrzymaliśmy dotację w kwocie
3,5 mln zł co pozwoli wykonać całą oczyszczalnię.
Efekt rzeczowy inwestycji
Rok 2015 - została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.
Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 21

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2020

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.
Rok 2020 – została podpisana nowa umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach
RPO WK-P na lata 2014/2020 dedykowanych ZIT BTOF.
- w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację robót budowlano –
montażowych przewidzianych dla etapu I.
- otrzymano dofinansowanie z RFIL na realizację II etapu.

Fot.17. Pierwsze roboty ziemne.

Fot. 19. Próba szczelności reaktora biologicznego.
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Fot. 20. Budynek techniczny w budowie.
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Fot. 21. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu na budowie Oczyszczalni ścieków jest nieodzowne.

Fot. 22. Widok na plac budowy z góry, stan zaawansowania robót na dzień 15.06.2020 r.
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Fot. 23 i 24. Komora pomiarowa i zbiornik wyrównawczy w budowie.

Fot. 25. Budynek techniczny prawie gotowy.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita na koniec
2020

Budżet Gminy
(2020)

UE – RPO WK-P/ZIT
(2020)

3 240 303,76 zł

1 612 572,57 zł

1 399 388,59 zł
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1.3. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II –
opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji
Systematycznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy i w ślad za tym
oczekiwania mieszkańców sprawiają, że koniecznym jest systematyczna rozbudowa infrastruktury
technicznej w tym kanalizacyjnej. Z tego względu mając również na uwadze możliwość ubiegania się o
środki zewnętrzne na realizację inwestycji kanalizacyjnych, w roku 2020 przystąpiono do wykonania
dokumentacji technicznych na kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej, które są przedłużeniem, rozbudową
aktualnie realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie
Sicienko” współfinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014-2020. W br. podpisane zostały trzy
umowy na zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej w Krusznie na ul. Północnej, w Dąbrówce Nowej na
części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki oraz w Osówcu na
ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa. Do końca bieżącego roku zostały
przygotowane mapy do celów projektowych oraz sporządzono koncepcje przebiegu sieci kanalizacyjnej
na poszczególnych obszarach projektowych. Prace projektowe kontynuowane będą w roku 2021.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Mapy do celów projektowych

3 kpl.

2.

Koncepcje rozwiązań projektowych

3 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

15 375,00 zł

15 375,00 zł

Fot.26. Wyrys z koncepcji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Osówcu.
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Fot.27. Wyrys z koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Północnej w Kruszynie.

Fot.28. Wyciąg z koncepcji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Nowej.

Rozdział II. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie budowy i remontu dróg.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową 1527 do Wierzchucinka.
1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa chodnika, pomoc
finansowa dla Powiatu.
1.3 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienko wraz z budową chodnika do
ul. Polnej w Sicienku.
1.4 Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - w tym wykup gruntów.
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41- etap I, od km 0+000 do km 0+330.
Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową.
Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu.
Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, w tym
wykup gruntów zajętych pod drogę – etap I, odcinek od km 0+180 do km 0+603,60.
1.10 Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji.
1.11 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu- dokumentacja projektowa.
1.12 Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu.
1.13 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa – wykup gruntów.
1.14 Remont drogi gminnej G 50335C na odcinku Mochle - Szczutki od km.0+000 do km 0+1800.
1.15 Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w Strzelewie na odcinku od DK
Nr 10 do tartaku.
1.16 Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej.
1.17 Budowa ulic w Kruszynie - Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie, etap II - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.18 Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg.
1.19 Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej.
1.20 Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic.
1.21 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie
gminy Sicienko.
1.22 Remont chodnika w ciągu ul. Nakielskiej w Sicienku.
1.23 Remont i modernizacja urządzeń odwodnienia drogowego przy drodze powiatowej w ciągu
ul. Mroteckiej w Sicienku (od ul. Sportowej do ul. Przemysłowej).
1.24 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchniprzebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32, 161/44,161/53,161/55) - wykup gruntów.
1.25 Remont nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Sicienku.
1.26 Remont cząstkowy dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienko.
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:
LP.
1.

2.

3.
a.
b.

Nazwa
Rozbudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko-WierzchucinekWitoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527 do
Wierzchucinka
Budowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienko wraz z
budową chodnika do ul. Polnej w Sicienku.
Droga
chodnik
Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - ul. Poziomkowa,
Jagodowa i Malinowa
Droga z brukowej kostki betonowej
Kanalizacja burzowa z separatorem
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Oświetlenie drogowe na ul. Malinowej (wykonane w 2019 r.)
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie
Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej
z ul. Lipową
Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu
Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin – odcinek I
Remont drogi gminnej G 50335C na odcinku Mochle - Szczutki od
km.0+000 do km 0+1800
Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg
Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki
drogowej
Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg
gminnych i ulic
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o
nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienko

172m/4 szt
330 m

Remont chodnika w ciągu ul. Nakielskiej w Sicienku
Remont i modernizacja urządzeń odwodnienia drogowego przy drodze
powiatowej w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienku (od ul. Sportowej do ul.
Przemysłowej) na odcinku o dł. ok. 400 m

173 m

325 m

1.
2.
3.
4.

Remont nawierzchni na ulicy Ogrodowej w Sicienku
Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki
Rozbudowa ul. Przy Lesie w Osówcu
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu
Remont drogi gminnej w Strzelewie

5.

Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku

6.

Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie, etap II

c.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

113 m
1 217 m
423,60 m
1 800 m
12 000 ton
1 kpl.
1 kpl.
1 040 m

1 kpl.

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
Przystąpiono do
projektowania
Przystąpiono do
projektowania

3. Struktura finansowania zadań w 2020 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg
w roku 2020
Budżet Państwa
Wartość
Zarząd WK-P
Powiat Bydgoski
Budżet Gminy
całkowita
FDS
8 923 068,27 zł

3 017 148,78 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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59 400,00 zł

2 350 966,49 zł
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1.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1909 C Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo na
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527 do Wierzchucinka.
Przebieg inwestycji
Przystąpienie do realizacji tego zadania zainicjowane zostało na wniosek mieszkańców Wierzchucinka,
przez władze gminy Sicienko już w roku 2017. Jego pierwszym celem było wybudowanie chodnika.
Analiza możliwości technicznych wybudowania chodnika wykazała, że z powodu braku miejsca w pasie
drogowym należy przebudować istniejącą drogę i dokonać wykupu terenu. Dlatego rozszerzono zadanie.
W październiku 2017 r. Starosta Bydgoski dokonał wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej
tj. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. z Grudziądza. Decyzja ZRID
Nr WN.673.36.2018 została wydana w dniu 19.02.2019 r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. Wczesną wiosną br. wykonawca robót
tj. firma Kowalski Budownictwo ze Żnina przystąpił do realizacji inwestycji. Wszystkie prace budowlane
zostały zakończone w październiku 2020 r. W ramach zadania została przebudowana droga o długości
2 km, szerokość nowej jezdni to 5,5 m, a na łukach do 7,2 m. Została wybudowana ścieżka pieszorowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m. Przy drodze powstały utwardzone pobocza o
szerokości 1 m oraz obustronne rowy odwadniające. Zostały wybudowane także zatoki autobusowe wraz
z wiatami i peronami. W ramach kompensacji przyrodniczej za wycięte drzewa zostały nasadzone nowe
drzewa. Wprowadzono na drodze elektroniczny pomiar prędkości. W celu odprowadzenia wody z drogi
wybudowano kanalizację deszczową. Na całej drodze wprowadzono nowe oznakowanie pionowe.
Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota 3 250 450,79 zł. Zadanie w całości realizowane było
przez Powiat Bydgoski, który na jego realizacje uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych z budżetu państwa w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Z
tego też względu gmina nie musiała partycypować w kosztach tej inwestycji.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m

2 000 m

2.

Ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m

2 000 m

3.

Zjazdy do nieruchomości przyległych z brukowej kostki betonowej

1 kpl.

4.

Zatoki autobusowe wraz z wiatami i peronami

2 szt.

5.

Nasadzenia nowych drzew, w ramach kompensacji przyrodniczej

1 kpl.

6.

Utwardzone pobocza, humusowanie i obsianie trawą skarp i poboczy

1 kpl.

7.

Oznakowanie pionowe i poziome

1 kpl.

8.

Instalacja pomiaru prędkości na drodze

1 szt.
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Fot.29. Droga powiatowa Trzemiętowo-Wierzchucinek, współfinansowana ze środków FDS.

Fot.30. Tak było w kwietniu 2020 r.

Fot. 31. Tak jest w listopadzie 2020 r.

Fot.32. Nowe przystanki i zatoki autobusowe, odwodnienie i ścieżka pieszo-rowerowa na drodze
Trzemiętowo-Wierzchucinek.
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Fot.33. Droga Trzemiętowo-Wierzchucinek- pierwszy w gminie pomiar prędkości na drodze.

Fot.34. Droga powiatowa z Trzemiętowa do Wierzchucinka.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Budżet Powiatu

Budżet Państwa
FDS

Rok 2020
3 287 780,13 zł

0,00 zł

1 666 817,13 zł

1

620 963,00
zł

1.2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa
chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu.
Przebieg inwestycji
Od kilku lat mieszkańcy Zielonczyna zabiegają o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku
od drogi krajowej nr 10 do ul. Morenowej w tej miejscowości. W ciągu ostatnich kilku lat odbyło się kilka
spotkań ze Starostą Bydgoskim w tej sprawie. W czasie tworzenia projektu budżetu gminy i powiatu na
rok 2020 wójt zaproponował, aby zadanie to realizować wspólnie. Dlatego też inwestycja w zakresie
przygotowania dokumentacji na budowę chodnika została przyjęta w uchwale budżetowej gminy i
powiatu na rok 2020. W ciągu roku Starosta zlecił przygotowanie projektu budowlanego, który z uwagi na
trudności wynikające z własności gruntów niezbędnych pod budowę chodnika zostanie opracowany w
terminie do 15 maja 2021 r. Wartość prac projektowych została określona na kwotę 39 890,00 zł, z czego
udział gminy to kwota 7 978,00 zł i płatna będzie w roku 2021. Z informacji uzyskanych od Starosty,
roboty budowlane kosztowały będą ok. 500 tys. zł i zostaną wykonane w roku 2021.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. Starosta Bydgoski zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika, termin
opracowania 15.05.2021 r.

1.3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienko wraz z budową
chodnika do ul. Polnej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Inwestorem zadania na terenie naszej gminy był Powiat Bydgoski. Przedsięwzięcie składało się z dwóch
zadań. Pierwsze z nich polegało na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej, który został
wybudowany do ulicy Polnej. Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019. Zadanie drugie
polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na drodze. Ponadto wyprofilowano i umocniono
pobocza drogi. Zadanie drugie współfinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze, wyprofilowane i
umocnione pobocza drogi
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2.

Chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 2 m

2020

173,00 m

Fot.35. Droga powiatowa Sicienko-Trzemiętówko w czasie prowadzonych robót.

Fot.36. Droga powiatowa Sicienko-Trzemiętówko po modernizacji.
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Fot.37. Droga z Sicienka do Trzemiętówka po modernizacji.

Fot.38. Chodnik w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienku.
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Fot.39. Tablica pamiątkowa (FDS) przy drodze powiatowej Sicienko-Trzemiętówko.
Struktura finansowania zadania
Wartość
całkowita

Budżet Gminy
Rok 2019

1 019 602,35 zł

180 000, 00 zł

Budżet Państwa
FDS

Powiat bydgoski
Rok 2020
338 216,35 zł

338 216,00 zł

1.4. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa 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 przewidywał wykonanie kanalizacji
deszczowej na osiedlu, dokończenie budowy oświetlenia drogowego na części ul. Malinowej oraz
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
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listopadzie 2019 r. zostało wykonane oświetlenie drogowe na ul. Malinowej, a pozostałe prace objęte
projektem zostały wykonane w roku 2020. W ramach inwestycji w br. została wybudowana kanalizacja
burzowa na całym osiedlu oraz nowa konstrukcja i nawierzchnia drogi z brukowej kostki betonowej. W
ramach zadania zostały wprowadzone elementy uspokojenia ruchu poprzez trzy wyniesione skrzyżowania.
Zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Pobocza drogi zostały wyhumusowane i
obsiane trawą.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o długości 788,68 m

4 421m2

2.

Kanalizacja burzowa z separatorem

832,5 m

3.

Linia kablowa oświetlenia drogowego

4.

Latarnie uliczne z oprawami LED

4 szt.

5.

Oznakowanie pionowe i poziome

1 kpl.

172 m

Fot.40. Ulica Poziomkowa w Osówcu po przebudowie.
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Fot.41. Ulica Jagodowa w Osówcu po przebudowie.

Fot.42. Ulica Malinowa w Osówcu z nowym oświetleniem drogowym.
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Fot.43. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji z FDS.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
na koniec 2020 r.
1 787 426,23 zł

Budżet Gminy
(Rok 2017 i 2019)
54 476,60 zł

Budżet Gminy (Rok 2020)
Budżet Gminy

FDS

888 324,53 zł

844 625,00 zł

1.5. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - w tym wykup gruntów.
Przebieg inwestcji
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 przez 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 zawirowania z wyborem przebiegu drogi
sprawiły, że fazy projektowania nie udało zakończyć się do końca 2019 r. Dlatego Rada Gminy podjęła w
dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. „środki niewygasające” co dało
możliwość dokończenia prac projektowych do końca czerwca 2020 roku. Rok 2020 przyniósł nowe
niespodzianki, mianowicie zmiana przepisów o drogach publicznych nałożyła na zarządców dróg
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ustawowy obowiązek zaprojektowania kanału technologicznego dla sieci światłowodowych. Dlatego
prace dokumentacyjne należało rozszerzyć o projekt takiego kanału. Prace projektowe zostały zakończone
w w/w terminie, jednak w wyniku COVID-19 decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wniosek gminy z
15 lutego br. została wydana przez Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach dopiero w październiku
2020 r. Ostatecznie pod koniec października został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej. Starosta Bydgoski odpowiednią decyzję wydał w dniu 21 grudnia 2020 r.
Tym samym projekt może być realizowany w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim

kpl. 1

2.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

kpl. 1

Fot.44. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę drogi w Szczutkach.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
61 311,81 zł
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1.6. Przebudowa drogi gminnej w Słupowie - etap I od km 0+000 do km 0+330.

Przebieg inwestycji
Droga o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej o nierównej nawierzchni, będąca celem przedsięwzięcia
przebiega przez teren zabudowy siedliskowej w miejscowości Słupowo. O budowę drogi wnioskowali
mieszkańcy sołectwa Murucin podczas zebrań wiejskich. 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 trudności 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. Dokończenie prac projektowych nastąpiło w roku 2020. W pierwszych
miesiącach roku 2020 gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowski w Toruniu wniosek o dofinansowanie
zadania ze środków na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek został pozytywnie
zweryfikowany i w lipcu została podpisana umowa o dofinansowaniu. Ze względów finansowych w
roku 2020 został wykonany I etap inwestycji (połowa drogi) tj. odcinek o długości 330 m. W przetargu
nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót tj. Firma ELKAJO z Bydgoszczy. Prace
budowlane zostały wykonane bardzo sprawnie i w dniu 29.10.2020 r. dokonano odbioru końcowego
wykonanych robót. Wybudowana droga ma konstrukcję dla ruchu KR1, szerokość 5 m i nawierzchnię
bitumiczną. Etap II zrealizowany zostanie w latach następnych w miarę możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.
3.

Droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m
Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie skarp z obsianiem
trawą)
Nowe oznakowanie pionowe

330 m
1 242 m2
5 szt.

Fot.45. Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi. Fot.46. Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze.
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Fot.47. Droga gminna w Słupowie po przebudowie.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

239 210,87 zł

162 873,77 zł

UM- BOGR
59 400,00 zł

1.7. Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową.
Przebieg inwestycji
W centrum Sicienka brakuje miejsc parkingowych. Znaczną część istniejących miejsc parkingowych
zajmują samochody pracowników Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Chcąc temu przeciwdziałać w
roku ubiegłym przygotowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję zrid na budowę drogi
stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową. Projekt przewiduje aby w jej bezpośrednim
sąsiedztwie na wolnej działce za budynkiem urzędu gminy utwardzić teren, na którym możliwe będzie
parkowanie samochodów przez pracowników urzędu gminy. W roku 2020 przygotowany wcześniej
projekt został zrealizowany. Prace budowlane zostały wykonane w dwóch etapach. Ich wykonawcami
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wyłonionymi w przetargach nieograniczonych były firma P.P.U.H. HURT-TRANS „KAWIKO”
Władysław Szyling z Więcborka- etap I oraz P.W. Adam Zygowski w spadku z Koronowa – etap II.
W wyniku realizacji zadania powstała nowa droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz
utwardzony teren bezpośrednio przylegający do drogi z płyt ażurowych, które będą przepuszczały wodę
opadową i stanowić będą miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Tym samym zwolniły się
miejsca parkingowe przy ul. Mroteckiej i Sportowej w Sicienku głównie dla interesantów gminy i
klientów Banku Spółdzielczego. W czwartym kwartale br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił
konkurs uzupełniający na dofinansowanie zadań drogowych z FDS. Gmina złożyła odpowiedni wniosek,
na dofinansowanie właśnie tej inwestycji. Wniosek został oceniony pozytywnie, uzyskał wymaganą
ilość punktów i gmina uzyskała dotację na wykonane zadanie w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.
3.
4.

Droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokości 5 m
Teren utwardzony płytami ażurowymi
Kształtowanie terenów zielonych
Oznakowanie pionowe

113 m
314 m2
143 m2
1 kpl.

Fot.48. Teren przed rozpoczęciem prac.

Fot.49. Roboty budowlane na drodze w Sicienku.
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Fot.50. Nowa droga w Sicienku.

Fot.51. Nowa droga i miejsca postojowe dla samochodów osobowych na zapleczu UG w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
219 796,36 zł
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Budżet Gminy (Rok 2020)
105 779,82 zł

BP - FDS
105 778,00 zł
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1.8. Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę drogi została wykonana w latach poprzednich i współfinansowana była
ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łukowiec. W roku 2019 został złożony wniosek
o dofinansowanie budowy drogi z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wniosek gminy
został pozytywnie zweryfikowany w wyniku czego gmina otrzymała dotację w wysokości 50 % kosztów
budowy drogi. Prace budowlane zostały wykonane w br. przez firmę HURT-TRANS „KAWIKO”
Władysław Szyling z Więcborka.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.
3.
4.

Droga wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z umocnionymi poboczami
Rowy przydrożne
Oznakowanie poziome
Nasadzenia nowych drzew liściastych

1 217 m
1 kpl.
1 kpl.
12 szt.

Fot.52. Droga gmina w Łukowcu po przebudowie.
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Fot.53. Droga gmina w Łukowcu po przebudowie.

Fot.54. Tablica pamiątkowa na okoliczność współfinansowania zadania z FDS.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2020)

Budżet Państwa
FDS

612 383,16 zł

301 217,07 zł

301 216,00 zł

1.9. Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547,
etap I od km 0+180 do km 0+603,60.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę drogi została wykonana w latach poprzednich. Etap pierwszy
inwestycji został wykonany w roku 2018. W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy
drogi z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, jako zadanie wieloletnie. Wniosek gminy
został pozytywnie zweryfikowany w wyniku czego gmina otrzymała dotację w wysokości 50 % kosztów
budowy drogi. Cała realizacja została podzielona na trzy odcinki. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
odcinek pierwszy o dł. 423,60 m został wykonany w roku 2020. Prace budowlane zostały wykonane przez
firmę Colas Polska Sp. z o.o. W ramach realizacji inwestycji kolejny odcinek drogi do Marynina ma
nawierzchnię bitumiczną, droga jest właściwie odwodniona i oznakowana. W ramach kompensacji
przyrodniczej dokonano nasadzeń nowych drzew zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej.
Kolejne odcinki drogi będą realizowane w latach kolejnych, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowaniu.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2020 r.

1.

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m

2.

Zjazdy na nieruchomości przyległe do drogi o nawierzchni bitumicznej

3.

Przepusty pod drogą i zjazdami

4.

Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie z obsianiem trawą)

5.

Instalowanie znaków drogowych – oznakowanie pionowe

11 szt.

6.

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

18 szt.

423,60 m
50 m2
70 m
1 348 m2

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
996 337,19 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Budżet Gminy

BP - FDS

BP - FDS

Rok 2020

Rok 2020

Plan na 2021r.

310 333,61zł.

8 000,00 zł

246 077,00 zł
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Fot.55 i 56 Droga gminna Samsieczno-Marynin, wycinka drzew i zakrzaczeń oraz roboty przygotowawcze.

Fot.57. Wykopy pod warstwy konstrukcyjne drogi. Fot.58. Podbudowa wygląda na bardzo solidną.

Fot.59. Droga przygotowana do asfaltowania.
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Fot.62.Tablica pamiątkowa na drodze.

Fot.63. Droga Samsieczno – Marynin (odcinek 1) po przebudowie.

1.10. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie
dokumentacji.
Przebieg inwestycji
W ramach budowy drogi ekspresowej S 5 wykonana została droga serwisowa nr 27. Jest to droga od
ronda, na wysokości Karczmy Rzym w Pawłówku do Osówca Wyb. gdzie płynnie przechodzi w ulicę
Przy Lesie i dalej łączy się z drogą powiatową nr 1929C Bydgoszcz – Wojnowo. Z tego względu podjęto
decyzję o wykonaniu w roku bieżącym dokumentacji technicznej na przebudowę tej ulicy. W ramach prac
projektowych wykonany został m.in. projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi o szerokości
5,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, przewidziano rozbudowę oświetlenia drogowego na
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przejściu dla pieszych oraz budowę kanału technologicznego dla potrzeb światłowodu. Projekt przewiduje
elementy uspokojenia ruchu na drodze poprzez wyspowe progi zwalniające. Zaprojektowano także zjazdy
do wszystkich nieruchomości.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Projekt budowlany na przebudowę drogi

1 kpl.

Fot.64. Wyrys z projektu budowlanego na przebudowę ulicy Przy Lesie w Osówcu.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

40 530,50 zł

40 530,50 zł

1.11. Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu- dokumentacja projektowa.
Przebieg inwestycji
Zadanie projektowe rozpoczęte w roku 2019. Decyzją Rady Gminy wyrażoną w uchwale
Nr XIV/120/19 z 28 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019, zadanie zostało zakończone w roku bieżącym. Po zakończeniu prac
projektowych został złożony do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej. Decyzja taka została wydana w dniu 15.10.2020 r. Inwestycja będzie
realizowana w latach kolejnych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Projekt budowlany na przebudowę drogi i wydana decyzja ZRID

1 kpl.

Fot.65. Zdjęcie pierwszej strony wydanej przez Starostę Decyzji ZRID.
Struktura finansowania zadania
Budżet Gminy

Wartość całkowita
46 887,60 zł

2019

2020

46 887,60 zł

0,00 zł

1.12. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz część działek nr 190 i 219) – wypłata
odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi.
Przebieg inwestycji
Zadanie zostało zaprojektowane w roku 2018, a wykonane w roku 2019. Inwestycja współfinansowana
była ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Mochle na rok 2019 oraz ze środków zewnętrznych tj. ze
środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Samorządu
Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wszystkie prace budowlane zostały
wykonane w roku 2019 i droga została oddana do użytkowania. W roku 2020 Starosta Bydgoski jako
organ wydający zrid przeprowadził postępowania administracyjne mające na celu ustalenie wysokości
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi i wydał stosowne decyzje. Dlatego gmina
w br. wypłaciła odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę przedmiotowej drogi.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
874 008,58 zł

Rok 2019

Rok 2020

Budżet gminy

BP-FDS

UM -BOGR

Budżet gminy

350 296,34 zł

422 880,00 zł

81 000,00 zł

2 750,00 zł

Fot.66 i 67. Nowa droga w Mochlu.

Fot.68. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania budowy drogi z FDS w roku 2019.
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1.13. Rozbudowa drogi gminnej G 50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa – wykup gruntów
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi została wykonana w roku 2019. Na jej podstawie w
lutym br. Starosta Bydgoski wydał decyzję ZRID. Zgodnie z jej ustaleniami do rozbudowy drogi
koniecznym jest dokonanie wykupu ok. 1,3 ha gruntów. Dlatego Starosta wszczął postępowania
administracyjne w celu naliczenia odszkodowań za przejęte przez gminę grunty. Postępowania te nie
zostały zakończone do końca br. Dlatego wypłata odszkodowań nastąpi w roku 2021.
W III kwartale br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
planowanych inwestycji drogowych z FDS. Gmina złożyła cztery wnioski, a jeden z nich dotyczył
dofinansowania rozbudowy drogi Sicienko-Dąbrówka Nowa. Wniosek gminy uzyskał największą ilość
pkt. i umieszczony został na pierwszym miejscu listy rankingowej. W związku z tym jest prawie
pewnym, że w roku 2021 zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu. 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.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.

Prawomocna Decyzja zrid na rozbudowę drogi
Wniosek o dofinansowanie inwestycji z FDS na 2021 r.

1 kpl.
1 kpl.

Fot.69 i 70. Zdjęcie pierwszej strony decyzji zrid i pierwszej strony wniosku o dofinansowanie.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
111 944,76 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Budżet Gminy
(Rok 2020)
0,00 zł
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1.14. Remont drogi gminnej G 50335C na odcinku Mochle – Szczutki od km 0+000
do km 0+1800.
Przebieg inwestycji
Droga Mochle-Szczutki jest ważnym elementem sieci dróg lokalnych na terenie naszej gminy. Jej
szerokość i stan techniczny (spękane, zaniżone i pozarywane pobocza) był powodem wielu skarg i
kolizji drogowych. W związku z tym, że pojawiły się możliwości aplikowania o środki z FDS gmina
postanowiła w ekspresowym tempie przygotować dokumentację techniczną oraz napisać i złożyć
odpowiedni wniosek. Założeniem konkursu było jednak, że mogą to być wyłącznie wnioski na remonty
dróg, a nie na ich przebudowę czy rozbudowę. Z tego względu nie można było w ramach tego projektu
zwiększyć szerokości tej drogi. Prace budowlane polegające na wykonaniu remontu istniejącej drogi,
położeniu na całym odcinku nowej nawierzchni bitumicznej i utwardzeniu kruszywem poboczy drogi
zostały wykonane w połowie 2020 r. Ich wykonawcą była firma REDON z Nakła n/Not. Aż 70%
wartości remontu drogi zostało sfinansowane ze środków FDS.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze

2.

Umocnione kruszywem pobocza drogi

1800 m
2700 m2

Fot.71. Tablica pamiątkowa ustawiona przy remontowanej drodze.
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Fot.72 i 73. Droga gmina Mochle-Szczutki po wykonanym remoncie.

Fot.74. Nowa nawierzchnia i umocnione pobocza na drodze Mochle – Szczutki.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

BP - FDS

403 670,65 zł

118 610,05 zł

276 755,00 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.15. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w Strzelewie na
odcinku od drogi krajowej nr 10 do tartaku.
Przebieg inwestycji
Jest to jedna z najważniejszych dróg w Strzelewie, przebiega przez wieś i dalej prowadzi do
Zielonczyna. Droga jest w złym stanie technicznym, dlatego mieszkańcy od kilku lat zabiegają o jej
kompleksowy remont. Po wybudowanej w roku 2018 kanalizacji sanitarnej, która również przebiega w
ciągu tej drogi możliwym stało się przystąpienie do remontu drogi. Podczas zebrania wiejskiego w roku
2019 mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2020 na
opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi. W ciągu roku wykonano mapę do celów
projektowych, przeprowadzono postępowanie na wyłonienie projektanta i w konsekwencji została
przygotowana dokumentacja techniczna na wykonanie prac remontowych. Projekt budowlany
przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na drodze z brukowej kostki betonowej. Szerokość drogi 5 m.
Na pierwszym odcinku planuje się również remont istniejącego chodnika. W dniu 30.09.2020 r zostało
dokonane do Starosty Bydgoskiego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 25 listopada 2020 r.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2020 r.

1.

Dokumentacja techniczna na remont drogi

1 kpl.

2.

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

11 341,26 zł

11 341,26 zł.

Fot.75. Wyrys z dokumentacji technicznej na remont drogi w Strzelewie.
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1.16. Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku – opracowanie dokumentacji
technicznej.
Przebieg inwestycji
Potrzebę przebudowy drogi przez wieś Trzemiętówko zgłaszali mieszkańcy tej miejscowości podczas
zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Podczas zebrania
wiejskiego w dniu 15.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć tegoroczny fundusz sołecki w
kwocie 12 392,87 zł oraz fundusz sołecki na rok 2021 w kwocie 14 176,87 zł na opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę drogi przez wieś. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy
podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. Następnie w trybie zapytania ofertowego
został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z warunkami umowy przygotował mapy
do celów projektowych oraz przedstawił koncepcję budowy drogi. Prace projektowe kontynuowane będą
w roku 2021.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2020 r.

1.

Badania geologiczne podłoża dla potrzeb projektowych

1 kpl.

2.

Koncepcja techniczno - ekonomiczna na przebudowę drogi w Trzemiętówku

1 kpl.

Fot.76. Wyrys z wykonanej w 2020 r. koncepcji przebudowy drogi w Trzemiętówku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

11 931,00 zł

11 931,00 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.17. Rozbudowa ulicy Leśnej w Kruszynie, etap II – opracowanie dokumentacji
technicznej.
Przebieg inwestycji
W roku 2013 został zaprojektowany i wykonany pierwszy odcinek ulicy Leśnej w Kruszynie. Z upływem
kolejnych lat nowe tereny ciążące do tej drogi zostały zabudowane. Powstała nowa zabudowa
mieszkaniowa na ul: Akacjowej, Bukowej i Świerkowej, które skomunikowane są poprzez ulicę Leśną.
W ostatnim czasie została także wybudowana kanalizacja sanitarna na tej ulicy. Dlatego mieszkańcy
w/w ulicy wnioskują o pilną budowę ulicy Leśnej. W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Rada Gminy
Sicienko wprowadziła do budżetu nowe zadanie podczas sesji w dniu 28 października 2020 r. Następnie
w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z
warunkami umowy przygotował mapy do celów projektowych oraz przedstawił koncepcję budowy drogi.
Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2021. Celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni
drogi, jej odwodnienie oraz skomunikowanie z ulicami przyległymi. Rozpoczęcie robót budowlanych
uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i zapewnieniem
środków finansowych na ich wykonanie.
Efekt rzeczowy inwestycji

1. Badania geologiczne podłoża dla potrzeb projektowych.
2. Koncepcja techniczno - ekonomiczna na rozbudowę drogi w Kruszynie, ul. Leśna.

Fot.77. Wyrys z wykonanej w 2020 r. koncepcji rozbudowy drogi w Kruszynie, ul. Leśna.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
13 284,00 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Budżet Gminy
13 284,00 zł
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1.18. Zakup kruszywa do remontu dróg.
Realizacjia zadania
Na terenie gminy Sicienko duża część dróg ma nawierzchnię wykonaną z kruszywa 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 2020 gmina zakupiła na ten cel rekordową ilość, bo aż 12 000 ton kruszywa. W
tym 5 000 ton kruszywa granitowego oraz 7 000 ton gruzu budowlanego. Materiał ten został
wbudowany w drogi gminne przez Zakład Komunalny w Sicienku.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Kruszywo kamienne GRANIT

5 000 ton

2.

Gruz budowlany

7 000 ton
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

488 463,00 zł

488 463,00 zł

Fot.78. Kruszywo do naprawy i budowy dróg.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.19. Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki drogowej.
Przebieg inwestycji
Na terenie naszej gminy jest ok. 200 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, które każdego roku
wymagają uzupełnienia kruszywem, wyrównania, wyprofilowania i często uwałowania. Jest to
nieprzerwana praca przez cały rok. Głownie po opadach deszczu każda z nich wymaga pilnej interwencji
służb drogowych. Dlatego tak duża ilość zakupionego kruszywa, o którym mowa w pkt. 1.18. Kruszywo
to jednak należy rozwieść na poszczególne odcinki dróg rozplantować, wyprofilować i uwałować.
Większość tych prac wykonywana jest przez Zakład Komunalny w Sicienku. Natomiast niezbędna do
tych prac równiarka drogowa wynajmowana jest od firmy zewnętrznej.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.
2.

Wyremontowane drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej
Wyprofilowane i wyrównane drogi gruntowe na terenie gminy

1 kpl.
1 kpl.

Fot.79. Do utrzymania i remontów dróg równiarka drogowa jest niezbędna.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

420 847,59 zł

420 847,59 zł

1.20. Zakup i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych.
Przebieg zadania
Znaki drogowe pionowego oznakowania naszych dróg każdego roku wymagają odnowieniu i
uzupełnieniu. Ulegają zniszczeniu w wyniku kolizji i wypadków drogowych, przez warunki
atmosferyczne, niestety niszczone są również przez wandali. Dlatego każdego roku na zarządcy dróg
spoczywa obowiązek ich odnawiania i uzupełniania. Również w roku 2020 na terenie naszej gminy
obowiązek ten był realizowany. W ramach zadania zostały zakupione nowe znaki oznakowania
pionowego dróg, zostały zakupione również tabliczki kierunkowe do nieruchomości oraz tablice z
nazwami nowych ulic w miejscowościach naszej gminy. Dostawcą oznakowania na przestrzeni całego
roku była firma WIMED z Tuchowa oraz firma ERPLAST z Bydgoszczy, które zostały wyłonione w
przetargu publicznym przeprowadzonym w maju i grudniu 2020 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Oznakowanie pionowe dróg- znaki drogowe, słupki i elementy mocujące

1 kpl.

2.

Tablice z nazwami ulic

1 kpl.

3.

Tablice kierunkowe z numerami posesji

1 kpl.

4.

Lustra drogowe akrylowe okrągłe o średnicy 80 cm

6 szt.

5.

Progi zwalniające

1 kpl.

Fot.80,81 i 82. Znaki i tabliczki drogowe przy naszych drogach.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

38 584,85 zł

38 584,85 zł

1.21. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy
Sicienko.
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 drogę
powiatową Samsieczno-Gorzeń, której pierwszy odcinek w granicach wsi Samsieczno jest w zarządzie
Starosty Bydgoskiego i leży na terenie gminy Sicienko. Prace budowlane zostały wykonane przez
wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Na istniejącej drodze został ułożony nowy
dywanik asfaltowy.

Efekt rzeczowy zadania
Wykonano 4 cm nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej Samsieczno - Gorzeń w granicach wsi
Samsieczno o długości 1040 m.

Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Powiat Bydgoski

189 000,00 zł

189 000,00 zł
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Fot.83. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Samsieczno - Gorzeń.

1.22. Remont chodnika w ciągu ul. Nakielskiej w Sicienku
Przebieg zadania
Istniejący chodnik przy ul. Nakielskiej był w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego w budżecie
Powiatu Bydgoskiego na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe na wykonanie chodnika przy
ul. Nakielskiej, w obszarze zwartej zabudowy miejscowości. Prace remontowe zostały wykonane w
I połowie roku przez firmę wybraną w przetargu przez Powiat Bydgoski, a ich efektem jest nowy
chodnik z brukowej kostki betonowej. Wszystkie koszty zostały sfinansowane ze środków Powiatu
Bydgoskiego.

Efekt rzeczowy zadania

1.

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Fot.84. Nowy chodnik w ciągu ul. Nakielskiej w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Powiatu Bydgoskiego

56 933,01 zł

56 933,01 zł

1.23. Remont i modernizacja urządzeń odwodnienia drogowego przy drodze powiatowej
w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienku (od ul. Sportowej do ul. Przemysłowej).

Przebieg zadania
Powiat Bydgoski zaplanował na rok 2020 remont nawierzchni na drodze Sicienko-Trzemiętówko.
Planowany zakres prac do wykonania obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na tej drodze. Zakres
zaplanowanych do wykonania prac nie obejmował jednak remontu urządzeń do odwodnienia drogi.
Natomiast na poboczach ul. Mroteckiej, na odcinku od ul. Sportowej do ul. Przemysłowej po każdym
opadzie deszczu powstawały duże zastoiska wody. Z tego względu w wyniku uzgodnień wójta gminy ze
starostą bydgoskim postanowiono, aby przed wykonaniem nowej nakładki bitumicznej wykonać remont
urządzeń melioracyjnych w ciągu drogi. Wynikiem realizacji projektu powstały nowe odcinki rowów
chłonnych, nowe wpusty uliczne i odcinki rurociągów do odprowadzania wody. Koszty prac
Referat Inwestycji i Rozwoju
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remontowych wykonanych przez Zakład Komunalny w Sicienku sfinansowane zostały ze środków
gminy i powiatu.

Efekt rzeczowy inwestycji

Fot.85. Elementy odwodnienia drogowego w ciągu ul. Mroteckiej w Sicienku.

Fot.86. System odwodnienia ul. Mroteckiej i Sportowej w Sicienku.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Powiat Bydgoski

65 000,00 zł

15 000,00 zł

50 000,00 zł

1.24. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni-przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32,161/44, 161/53, 161/55) wykup gruntów.
Przebieg inwestycji
W roku 2018 wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej na działkach
oznaczonych nr 161/… w Mochlu, a Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid. Pod potrzeby budowy drogi
niezbędne było przejęcie działki stanowiącej własność prywatną. W roku 2020 Starosta wydał decyzję o
naliczeniu odszkodowania za przejęty pod drogę teren. Gmina odwołała się od tej decyzji do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, a powodem odwołania była wysoka cena za m2 gruntu przyjęta do wyliczenia
kwoty odszkodowania. Wojewoda uznał za zasadne odwołanie gminy i uchylił przedmiotową decyzję
oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Postępowanie to nie zostało zakończone do końca
2020 r. Dlatego wstępnie zabezpieczone w budżecie gminy środki na wypłatę odszkodowania nie zostały
w 2020 r. wykorzystane.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Decyzja Starosty Bydgoskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęty pod drogę teren została
uchylona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazana do ponownego rozpoznania.
Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

0,00 zł

0,00 zł

1.25. Remont drogi gminnej 050394C, ul. Ogrodowa w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Ulica Ogrodowa w Sicienku usytuowana jest na pograniczu części zabudowanej i niezabudowane w
Sicienku. Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy ulicy oraz pojazdy rolnicze i ciężki sprzęt
rolniczy, który mocno w ostatnich latach zniszczył nawierzchnię tej drogi. Z tego względu wykonanie
remontu nawierzchni drogi ze względu na bezpieczeństwo jej zmotoryzowanych i pieszych
użytkowników stało się bardzo ważne. W ciągu roku została opracowana dokumentacja techniczna na
prace remontowe, a w IV kwartale, w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót
drogowych tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Świeciu. W ramach prowadzonych robót
Referat Inwestycji i Rozwoju
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został wykonany remont cząstkowy, a następnie na całej ulicy wykonano nakładkę bitumiczną warstwy
ścieralnej o grubości 4 cm.
Efekt rzeczowy zadania

1.

Nowa nawierzchnia na ul. Ogrodowej w Sicienku

325 m

Fot.87. Ulica Ogrodowa w Sicienku po wykonanym remoncie.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

81 742,73 zł

81 742,73 zł

1.26. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienko.

Realizacja zadania

Każdego roku po okresie zimowym drogi o nawierzchni bitumicznej wymagają naprawy dziur,
spękań, uszkodzonych poboczy etc. Również w roku 2020 takie działania były niezbędne na
drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej, na terenie naszej gminy. Prace remontowe
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wykonywane były przez profesjonalną firmę z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej
z otaczarki (głębsze dziury) oraz z zastosowaniem grysów i emulsji asfaltowej.

Efekt rzeczowy zadania
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - o pow. 800,00 m2.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Powiat Bydgoski

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Fot.88.Takich dziur, głównie po zimie jest
bardzo dużo.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Fot.89. Remont cząstkowy na drogach
bitumicznych.
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Rozdział III. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

OBIEKTY KOMUNALNE
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku - dostaw i montaż układów klimatyzacji.
Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ul. Sportowej 2.
Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz
remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.
1.6 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie.
1.7 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy - budowa kanalizacji
deszczowej wokół budynku Urzędu Gminy.
1.8 Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wojnowo.

2) BUDYNKI GOK
2.1 Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej - przełożenie pokrycia dachu.
3) BUDYNKI OŚWIATOWE
3.1 Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z częścią przedszkolną polegająca na przebudowie istniejącej części przedszkolnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja budynków oświatowych dla potrzeb przedszkolnych”.
3.2 Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko - Modernizacja Sali
gimnastycznej w SP Sicienko.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych:
LP.

Nazwa

Jednostka
miary
kpl.

Ilość

1.

Zmodernizowany energetycznie budynek UG w Sicienku

2.

Wyremontowane biura w budynku Urzędu Gminy

kpl.

1

3.

Klimatyzacja na dolnej kondygnacji w budynku Urzędu Gminy

kpl.

1

4.

Adaptacja pomieszczeń na biura Urzędu w budynku na
ul. Sportowej 2 w Sicienku

kpl.

1

5.

Wyremontowana kanalizacja sanitarna i nowa kanalizacja
deszczowa wokół budynku Urzędu Gminy

kpl.

1

6.

Dokumentacja techniczna na modernizację
budynku na dz. nr 48/4 w Wojnowie

szt.

1

7.

Nowe pokrycie dachowe na budynku Remizy OSP w Wojnowie

m2

143

8.

Trzyoddziałowe Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie

szt.

1

9.

Dokumentacja techniczna na modernizację Sali gimnastycznej
w Sicienku

szt.

1

Referat Inwestycji i Rozwoju
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1
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3. Struktura finansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2020 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych w roku 2020
Wartość całkowita

Budżet Gminy

UE – RPO WK-P / ZIT
na lata 2014-2020

BP - RFIL

2 196 056,31 zł

600 625,69 zł

256 763,16 zł

1 338 667,46 zł

1)

OBIEKTY KOMUNALNE

1.1.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku.
Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na wykonanie kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku urzędu gminy w Sicienku została wykonana w roku
ubiegłym. W grudniu 2019 r. po wcześniejszej weryfikacji i pozytywnej ocenie
wniosku o dofinansowanie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu
ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF.
Wiosną br. w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, który
realizował przedsięwzięcie w okresie od maja do końca sierpnia 2020 r. Ich efektem jest zmodernizowany
energetycznie budynek urzędu, w wyniku czego zmniejszą się koszty jego utrzymania, a nowa elewacja,
której kolorystyka została uzgodniona w Biurem Planowania Przestrzennego we Włocławku, co było
wymogiem formalnym w konkursie o dofinansowanie, ładnie wpisuje się w najbliższe otoczenie i
krajobraz Sicienka.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Izolacja ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu

1 kpl.

2.

Docieplenie dachu, obróbki blacharskie i orynnowanie

1 kpl.

3.

Nowa stolarka drzwiowa

1 kpl.

4.

Nowa elewacja budynku

1 kpl.

5.

Opaska budynku, zieleń i zagospodarowanie terenu

1 kpl.

Wartość całkowita
359 213,64 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Struktura finansowania inwestycji
Budżet Gminy
(Rok 2020)
71 500,21 zł

UE RPO WK-P/ZIT
256 763,16 zł
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Fot.90. Budynek Urzędu Gminy w Sicienku po wykonanej termomodernizacji.

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 2019 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 28.12.2019 r.
podjęła uchwałę o przeniesieniu zadania do wydatków niewygasających co pozwoliło na dokończenie
Referat Inwestycji i Rozwoju
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zadania w ramach wydatków budżetowych roku 2019 do dnia 30.04.2020 r. Prace remontowo-budowlane
w ramach tego zadania zostały wykonane i odebrane w pierwszym kwartale 2020 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1. System klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze budynku urzędu gminy – 14 biur.
2. Wykonanie nowych sanitariatów, kapitalny remont kancelarii urzędu oraz częściowy remont gabinetu
wójta gminy (wymian podłogi i malowanie ścian).
Struktura finansowania inwestycji
Wartość
całkowita

Montaż
klimatyzacji w
biurach I pietra

Zmiana sposobu
użytkowania
pomieszczeń na
I pietrze budynku

Remont kancelarii,
korytarza i
gabinetu wójta

Budżet Gminy
(2019 r.)

207 936,05 zł

68 351,35 zł

99 161,76 zł

40 422,94 zł

207 936,05 zł

Fot.90. Miejsce pracy wójta po wykonanym remoncie (podłoga i malowanie ścian).

Fot.91 i 92. Kancelaria Urzędu Gminy po wykonanym remoncie.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku - dostaw i montaż układów
klimatyzacji.

Realizacja zadania
Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu klimatyzacji w biurach na parterze budynku
Urzędu Gminy. Zadanie było II etapem przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2019. Wynikiem jego
realizacji było zamontowanie klimatyzatorów we wszystkich pomieszczeniach biurowych na parterze
budynku Urzędu Gminy. Prace został wykonane w drugim kwartale 2020 r. przez firmę wyłonioną w
przetargu publicznym tj. PHU „EWA” Grzeszczak Ewa z siedzibą w Skoraszewie. We wszystkich
biurach zostały zamontowane klimatyzatory firmy GREE.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku UG.

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

48 470,00 zł

48 470,00 zł

Fot.93. Nowa klimatyzacja dla dolnej kondygnacji budynku Urzędu Gminy w Sicienku.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.4. Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ul. Sportowej 2.
Realizacja zadania
W budynku komunalnym przy ul. Sportowej 2 w Sicienku były niezagospodarowane pomieszczenia
po byłym laboratorium. Chcąc stworzyć dobre warunki pracy dla pracowników sekcji świadczeń
rodzinnych w urzędzie gminy, podjęto decyzję o wykonaniu remontu i przygotowaniu tych
pomieszczeń na biura. PFU na wykonanie prac remontowych został przygotowany przez pracownika
urzędu, a w przetargu nieograniczonym dokonano wyboru wykonawcy robót. W III kw. 2020 r.
wszystkie prace remontowe zostały wykonane, nowe biura zostały wyposażone i wszystkie sprawy
związane ze świadczeniami rodzinnymi nasi mieszkańcy mogą załatwiać pod nowym adresem.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Remont wiatrołapu

1 kpl.

2.

Pomieszczenia biurowe

3 szt.

3.

Komunikacja

1 kpl.

4.

Sanitariat

1 szt.

5.

Pomieszczenie gospodarcze

1 szt.

6.

Sieć teleinformatyczna

1 kpl.
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

74 110,46 zł

74 110,46 zł

Fot.94 i 95. Wyremontowane biura i pomieszczenia sanitarne w budynku przy ul. Sportowej 2.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.5. Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w
Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.

Realizacja zadania
Zmiana systemu oświaty i likwidacja gimnazjum sprawiło, że zwolniło się miejsce 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. Złożony przez gminę w dniu 03.01.2020 r. wniosek o dofinansowanie został
rozszerzony o wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osówcu. Wniosek został
pozytywnie zweryfikowany i w dniu 07.09.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu
projektu z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 191 117,00 zł. Wyłoniony w przetargu
nieograniczonym wykonawca robót w grudniu br. przystąpił do wykonania prac, które zostaną
zakończone w roku 2021.
Efekt rzeczowy zadania
1. Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu budynku Wojnowo 18.
2. PFU na remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020 r.)

21 150,00 zł

15 000,00 zł

Fot.96 i 97. Pierwsze prace remontowe w budynku Wojnowo 18, grudzień 2020 r.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie.

Realizacja zadania
Na terenie oczyszczalni ścieków w Wojnowie znajduje się budynek komunalny, który częściowo
wykorzystywany jest dla potrzeb oczyszczalni, a w części na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Wojnowie. Budynek ten jest w złym stanie technicznym, zachodzi pilna
potrzeba jego modernizacji. W związku z tym, że na miesiąc grudzień Urząd Marszałkowski w
Toruniu zaplanował ogłoszenie konkursu na realizację projektów z Poddziałania 3.5.1 RPO WK-P
na lata 2014-2020 w ramach środków finansowych dedykowanych ZIT BTOF, została podjęta decyzja
aby przygotować dokumentację techniczną oraz Studium Wykonalności na wykonanie Kompleksowej
modernizacji energetycznej tego budynku. W ramach projektu budynek zostanie zmodernizowany pod
względem funkcjonalno-technicznym i energetycznym. W przyszłości znajdować się w nim będzie
centrum sterowania pracą oczyszczalni ścieków, biuro i magazyn PSZOK oraz zaplecze socjalnosanitarne dla pracowników oczyszczalni i PSZOK. W grudniu przez pracowników Urzędu Gminy,
został przygotowany wniosek o dofinansowanie, który w styczniu 2021 r. zostanie złożony w UM.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.
3.

Dokumentacja techniczna na modernizację energetyczną budynku
Studium Wykonalności projektu
Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

22 015,00 zł

22 015,00 zł

1.7. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby gminy – budowa
kanalizacji deszczowej wokół budynku Urzędu Gminy.

Realizacja zadania
Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy został
przygotowana w latach poprzednich. Realizowane w roku 2020 prace ziemne związane z modernizacją
energetyczną budynku urzędu gminy, o których mowa w pkt.1.1 niniejszego rozdziału sprowokowały
do wykonania kanalizacji deszczowej wokół budynku, z odprowadzeniem wody do istniejącej w
sąsiedztwie instalacji, jako I etapu przygotowanego wcześniej projektu. W ramach wykonanych
w br. robót została wybudowana instalacja kanalizacyjna wód opadowych, wykonano instalację
elektryczną dla zasilania planowanych bram, rozebrano stare ogrodzenie od frontu budynku,
przebudowano chodnik i wejście do budynku urzędu gminy, likwidując przy tym niepotrzebny stopień
przed wejściem głównym do budynku oraz zagospodarowano teren i nasadzono nową zieleń przed
budynkiem. Planuje się, aby kolejne prace związane z realizacją tego projektu, związane głównie z
utwardzeniem ternu oraz montażem bram i ogrodzenia od strony wschodniej i północnej wykonać w
Referat Inwestycji i Rozwoju
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roku 2021 w miarę możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Kanalizacja deszczowa wokół budynku Urzędu Gminy
Zagospodarowanie terenów zielonych od strony frontowej budynku

1 kpl.
1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

22 015,00 zł

22 015,00 zł

Fot.98 i 99. Roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej wokół budynku Urzędu Gminy.

2) BUDYNKI GOK
2.1. Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia dachu.

Przebieg inwestycji
W roku 2020 planowano wykonać przełożenie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce Nowej. W tym celu zostały opracowane materiały przetargowe i przeprowadzono dwukrotnie
procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Niestety obydwa
postępowania musiały zostać unieważnione. W pierwszym złożone oferty przekraczały kwotę jaką
Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. W drugim postępowaniu wybrany Wykonawca
odstąpił od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu oraz z uwagi na
zbliżający się okres zimowy, została podjęta decyzja, aby realizację zadania przenieść na rok 2021.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

0,00 zł

0,00 zł
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Fot.100. Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej.

3) BUDYNKI OŚWIATY
3.1. Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z częścią
przedszkolną - polegająca na przebudowie istniejącej części przedszkolnej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych dla potrzeb
przedszkolnych”.
Przebieg inwestycji
Jeden oddział przedszkolny w Trzemiętowie funkcjonował w ramach Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie. Racjonalizacja sieci szkół na terenie naszej gminy, do której
przystąpiliśmy w br. dała możliwość przystosowania na potrzeby Przedszkola znacznie większej
powierzchni budynku niż obecnie. Umożliwi to objęcie opieką przedszkolną znacząco większej liczby dzieci
w wieku przedszkolnym. W wyniku wykonanych prac budowlanych powstało przedszkole samorządowe
składające się z trzech oddziałów przedszkolnych. Przebudowa części budynku pod funkcję Przedszkola
samorządowego wymagała przeprowadzenia gruntownych prac modernizacyjnych w budynku byłej szkoły.
Główny zakres modernizacji dotyczył
kondygnacji parteru, gdzie wykonano
modernizację:
sal,
sanitariatów
z
przystosowaniem dla dzieci w wieku
przedszkolnym, pomieszczeń dla kadry
pedagogicznej, pracowników administracji
i obsługi oraz ciągów komunikacyjnych.
Została również wykonana i bardzo
Referat Inwestycji i Rozwoju
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dobrze wyposażona sala zajęć sensorycznych. Z uwagi na wiek i stan techniczny budynku dokonano
wymiany instalacji elektrycznej, teletechnicznej i oświetleniowej, a także instalacji c.o. i c.w.u. Zostały
wymienione podłogi i stolarka drzwiowa. Przebudowano również część pomieszczeń w piwnicy budynku, w
której zostało usytuowane zaplecze do przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych. W
modernizowanej części budynku została zapewniona dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. W
ramach wykonanej inwestycji dostosowano obiekt do wymagań wynikających z przygotowanej ekspertyzy
technicznej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku, która
została przyjęta i zatwierdzona odpowiednim postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Toruniu. Inwestycja została sfinansowana głównie (88 %) z bezzwrotnej dotacji jaką
gmina uzyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Modernizacja sal dla dzieci w wieku przedszkolnym

3 szt.

2.

Wykonanie sanitariatów dla dzieci w wieku przedszkolnym

3 kpl.

3.
4.

Wykonanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wykonanie i wyposażenie Sali zajęć sensorycznych dla dzieci

1 kpl.

5.

Modernizacja i wyposażenie stołówki dla przedszkolaków

1 kpl.

6.

Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i socjalnych dla pracowników

1 kpl.

7.

Modernizacja zaplecza do przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci
wraz z montażem windy towarowej

1 kpl.

8.

Zamontowanie platformy schodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

1 kpl.

9.

Wymiana wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o, c.w.u,
teletechnicznej, przeciwpożarowej i wentylacji mechanicznej

1 kpl.

10.

Wyposażenie jadalni w stoliki i krzesełka oraz szafki na korytarzu

1 kpl.

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

BP - RFIL

1 520 703,28 zł

182 035,82 zł

1 338 667,46 zł

Fot.101 i 102. Wejście główne do Przedszkola i tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania z RFIL.
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Fot.103 i 104. Tak było przed modernizacją: korytarz na parterze i jedna z sal lekcyjnych na parterze
budynku

Fot.105 i 106. Tak było przed modernizacją: przyłacze wody oraz główna tablica rozdzielcza i wyłącznik
prądu na parterze budynku.

Fot.107 i 108. Wykonano kompleksowe roboty budowlane i montażowe we wszystkcich pomieszczeniach
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Fot.109. Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie zaprasza !!!

Fot.110 i 111. Korytarz Przedszkola w Trzemiętowie w nowej odsłonie.
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Fot.112 i 113. Sale dla dzieci w Przedszkolu w Trzemiętowie po modernizacji.

Fot.114 i 115. Łazienki dla dzieci przedszkolnych w Trzemiętowie

Fot.116. Jadalnia dla dzieci przedszkolnych.
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Fot.118. Część administracyjno-gospodarcza Przedszkola. Fot.119. Zaplecze do przygotowania posiłków.

Fot.120. Platforma schodowa na wyremontowanej klatce
schodowej.

Fot.121. Nowa instalacja elektyryczna i GTR.

Fot.121. Otwarcia Przedszkola dokonał wójt w towarzystwie naprawdę ważnych gości.
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Fot.122 i 123. Ale dzieci są najważniejsze.

3.2. Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko modernizacja Sali gimnastycznej w SP Sicienko.
Realizacja zadania
W Sicienku brakuje sali widowiskowej, w której możliwym byłoby zorganizować różnego rodzaju
uroczystości o zasięgu lokalnym i międzygminnym na odpowiednim poziomie. Z tego względu została
podjęta decyzja, aby dokonać częściowej modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Sicienku na taki właśnie cel, przy zachowaniu podstawowej funkcji Sali gimnastycznej. W budżecie gminy
na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej na
wykonanie zadania. Wykonana w ciągu roku dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie robót
budowlanych w zakresie sceny na Sali gimnastycznej, jej zaplecza i sanitariatów.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej w SP w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 832,20 zł

6 832,20 zł
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Fot.124. Wyrys z dokumentacji technicznej na modernizację Sali gimnastycznej w SP w Sicienku.
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Rozdział IV. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

Budowa Placu zabaw w Sicienku.
Budowa Placu zabaw w Wojnowie.
Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu.
Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji.
Zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisku w Wierzchucicach.
Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego w Kruszynie.
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:
LP.
1.

Nazwa
Nowe place zabaw dla dzieci- Sicienko i Wojnowo

Ilość
2 kpl.

2.

Plenerowe urządzenie rekreacyjne dla dzieci

1 szt.

3.

Siłownia zewnętrzna - Gliszcz

1 kpl.

4.

Ogrodzenie placu zabaw - Teresin

1 kpl.

5.

Dokumentacje techniczne

2 szt.

3. Struktura finansowania inwestycji w 2020 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu,
Wartość całkowita

Budżet Gminy

UE -PROW

273 871,99 zł

129 913,99 zł

143 958,00 zł

1.1. Budowa Placu zabaw w Sicienku.

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 na liczne wnioski mieszkańców
w roku ubiegłym została opracowana
dokumentacja techniczna na budowę
nowego ogólnodostępnego placu zabaw w
Sicienku. Został również przygotowany i
złożony w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu wniosek o dofinansowanie tego
zadania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 dedykowanych Lokalnej Grupie Działania
„Trzy Doliny”, której nasza gmina jest członkiem. Wniosek został pozytywnie oceniony, dlatego
została podpisana w br. umowa o dofinansowaniu. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu
nieograniczonym i w miesiącach letnich został wybudowany nowy, kolorowy plac zabaw w centrum
Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 85

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2020

miejscowości, wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Nowy plac zabaw dla dzieci

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

UE –PROW/LGD

119 886,91zł

38 979,64 zł

76 232,00 zł

Fot.125 i 126. Plac zabaw dla dzieci w Sicienku.

Fot.127 i 128. Nowy plac zabaw w Sicienku cieszy się dużym powodzeniem najmłodszych mieszkańców
Sicienka.
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1.2. Budowa Placu zabaw w Wojnowie.
Przebieg inwestycji
Z dniem 1 września 2019 r. w Wojnowie zostało przniesione przedszkole do budynku Szkoły Podstawowej.
W związku z tym zaistniała potrzeba
wybudowania na terenie szkoły
placu zabaw dla
dzieci
w wieku
przedszkolnym. Dlatego jeszcze
w roku 2019 opracowano dokumentację
techniczną
oraz
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. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i w miesiącach letnich
został wybudowany nowy, kolorowy plac zabaw, który został przekazany do użytkowania w dniu
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Cały teren został ogrodzony i zabezpieczony.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Nowy plac zabaw dla dzieci

1 kpl.
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

UE –PROW/LGD

106 355,68 zł

34 629,68 zł

67 726,00 zł

Fot.129. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Wojnowie.
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1.3. Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu.
Przebieg inwestycji
Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Gliszczu, w dniu 9 września 2019 r. mieszkańcy podjęli
uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 11 197,43 zł na zaprojektowanie
i wybudowanie w roku 2020 siłowni zewnętrznej na terenie bezpośrednio przylegającym do istniejącego
boiska wielofunkcyjnego. Przystępując do realizacji inwestycji została zakupiona mapa do celów
projektowych, została wykonana dokumentacja techniczna, która została zatwierdzona przez Starostę
Bydgoskiego, który nie wniósł sprzeciwu na dokonane przez gminę zgłoszenie robót nie wymagających
pozwolenia na budowę. W trybie publicznego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca robót,
który w III kwartale br. dostarczył i zamontował urządzenia rekreacyjne przewidziane w dokumentacji
technicznej. W ramach projektu zostało zamontowanych 6 podwójnych urządzeń do rekreacji plenerowej.
Zagospodarowanie terenu zostało uzupełnione o ławki parkowe, śmietnik oraz tablicę z regulaminem
bezpiecznego korzystania z obiektu. Wybudowana siłownia zewnętrzna uzupełnia i ubogaca tworzony od
kilku lat, położony w centrum wsi teren wypoczynkowo-rekreacyjny dla mieszkańców Gliszcza.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 podwójnych urządzeń
rekreacyjnych, ławki, śmietnik, tablica z regulaminem korzystania z
obiektu

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

21 536,07 zł

21 536,07 zł

Fot.130. Siłownia zewnętrzna w Gliszczu.
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1.4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji
Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Zielonczynie, w dniu 18 września 2019 r. mieszkańcy
podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 9 000,00 zł na
zaprojektowanie i wybudowanie w roku 2020 siłowni zewnętrznej na terenie bezpośrednio przylegającym
do świetlicy wiejskiej i „Orlika” w Zielonczynie. Przystępując do realizacji inwestycji została zakupiona
mapa do celów projektowych, która została wykorzystana do opracowania przez pracownika Urzędu Gminy
dokumentacji technicznej. Starosta Bydgoski przyjął dokonane przez gminę zgłoszenie robót nie
wymagających pozwolenia na budowę. Z uwagi na to, że wartość kosztorysowa zaprojektowanej siłowni
znacznie przekracza kwotę jaką sołectwo przeznaczyło na realizację zadania, po uzgodnieniu z Panią sołtys
wybudowanie siłowni zostało przeniesione na rok 2021, a niewykorzystana kwota funduszu sołeckiego
została stosowną uchwałą zebrania wiejskiego zadysponowana na inne zadanie.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie

1 kpl.

Struktura finansoowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

736,77 zł

736,77 zł

Fot.131. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.
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1.5. Zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisku w Wierzchucicach.
Przebieg inwestycji
Mieszkańcy sołectwa Wierzchucice kilkakrotnie w ciągu roku 2020 zmieniali decyzję ws. wykorzystania
środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. Ostatecznie podczas zebrania wiejskie we wrześniu 2020 roku
postanowili, aby kwotę 12 970,63 zł przeznaczyć na zakup jednego urządzenia rekreacyjnego i jego montaż
na terenie działki 169/2, bezpośrednio przylegającej do działki oznaczonej nr 169/1, na której jest boisko
trawiaste. Decyzja mieszkańców została wprowadzona do budżetu gminy i zatwierdzona przez Radę Gminy
dopiera na sesji w październiku. W niezwykle krótkim czasie została wykonana mapa do celów
projektowych, projekt techniczny na budowę wnioskowanego urządzenia i zagospodarowanie terenu działki
169/2. Następnie dokonano w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę oraz wyłoniono dostawcę i wykonawcę robót montażowych tj. Firmę FENSTER Sp. z o.o. w
Bydgoszczy. Prace te zostały wykonane w drugiej połowie grudnia 2020 r. Odbioru końcowego przy udziale
Pani sołtys dokonano w dniu 23.12.2020 r. Wykonana dokumentacja techniczna obejmuje również budowę
dwóch wiat biesiadnych oraz montaż dwóch elementów siłowni plenerowej, co mieszkańcy sołectwa
planują realizować w kolejnych latach.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Zjazd linowy dla dzieci

1 kpl.
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

15 831 83 zł

15 831 83 zł

Fot.132. Urządzenie rekreacyjne – zjazd linowy dla dzieci w Wierzchucicach.
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1.6. Wykonanie projektu ogrodu sensorycznego w Kruszynie.
Przebieg zadania
Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Kruszynie, w dniu 19 września 2019 r. mieszkańcy podjęli
uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie
projektu ogrodu sensorycznego w Kruszynie. Wniosek mieszkańców został pozytywnie zweryfikowany
przez Wójta Gminy, a następnie przyjęty do realizacji w roku 2020 stosowną uchwałą Rady Gminy
Sicienko. Zadanie realizowane było przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie, która podpisała
umowę nr 4/K/2020 z firmą OGRODY APUNI AGNIESZKA BARTKOWSKA, na podstawie której w
ciągu roku została przygotowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu przy SP Kruszynie.
Projekt jest przygotowany do realizacji w latach kolejnych z uwzględnieniem możliwości finansowych
gminy.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy SP Kruszyn

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

5 000,00 zł

5 000,00 zł

1.7. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie.
Przebieg zadania
Plac zabaw w Teresinie usytuowany jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Z tego względu, w trosce o
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, mieszkańcy sołectwa postanowili część funduszu sołeckiego na rok
2020 w kwocie 13 058,18 zł przeznaczyć na budowę ogrodzenia placu zabaw dla dzieci. Wszystkie prace
zostały wykonane w trzecim kwartale br., a ich efektem jest ładne i solidne ogrodzenie panelowe.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Ogrodzenie placu zabaw w Teresinie

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

13 200,00 zł

13 200,00 zł
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Fot.133. Ogrodzony plac zabaw dla dzieci w Teresinie.
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Rozdział V. Zakupy inwestycyjne.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
Wykup urządzeń diagnostycznych ze stacji diagnostycznej w Sicienku.
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.
Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn.
Zakup i instalacja syreny elektrycznej wraz z systemem zdalnego uruchamiania DSP w remizie OSP
Łukowiec.
1.5 Zakup ciągnika dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku.
1.1.
1.2
1.3
1.4

2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.

Nazwa

Jednostka
miary
szt.

Ilość

1.

Radiowóz policyjny dla Komisariatu Policji w Koronowie

2.

Zestaw hydrauliczny dla OSP Kruszyn

szt.

1

3.

Syrena alarmowa, zdalnie sterowana dla OSP Łukowiec

szt.

1

4.

Ciągnik dla potrzeb wykonywania zadań przez ZK w Sicienku

szt.

1

1

3. Struktura finansowania zakupów inwestycyjnych w 2020 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych
Wartość
całkowita

Budżet Gminy

Zakład
Komunalny

Gmina Dobrcz

Budżet państwa

385 973,00 zł

77 982,00 zł

200 490,00 zł

30 000,00 zł

77 501,00 zł

1.1. Wykup urządzeń diagnostycznych ze stacji diagnostycznej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Umowa zawarta z poprzednim dzierżawcom stacji diagnostycznej pojazdów w Sicienku
przewidywała, że urządzenia diagnostyczne zakupione na wyposażenie stacji przez dzierżawcę
zostaną odkupione przez gminę w momencie wygaśnięcia umowy dzierżawy i nie przedłużenia jej
na kolejny okres. Taka sytuacja zaistniała w roku 2019, kiedy przetarg na dzierżawę stacji
diagnostycznej wygrał inny oferent. Z tego powodu gmina wykupiła w roku 2020 od poprzedniego
dzierżawcy obiektu urządzenia diagnostyczne przez niego zakupione i użytkowane przy
wykonywaniu przeglądów technicznych pojazdów samochodowych. W trakcie procedury wykupu
urządzeń ich aktualna wartość została oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę. Wykupione
urządzenia diagnostyczne zostały wydzierżawione obecnemu użytkownikowi stacji diagnostycznej i
wykorzystywane są przy wykonywanych przeglądach technicznych pojazdów.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

36 550,00 zł

36 550,00 zł

1.2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.
Przebieg inwestycji
Bez mała tradycją stało się, że Gmina Sicienko raz na kilka lat współfinansuje zakup nowego
radiowozu na potrzeby Policji Lokalnej. Również w tym roku Komendant Wojewódzki Policji w
Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do władz naszej gminy o dofinansowanie zakupu nowego
samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Koronowie. Wójt Gminy zarekomendował ten
wniosek Radzie Gminy, która dokonując zmian w budżecie przeznaczyła na ten cel kwotę 20 tys. zł.
Do wspólnego zakupu dołożyła się również Gmina Dobrcz. Nowy radiowóz – KIA Ceed 1,4 OK,
wykorzystywany będzie m.in. przez policjantów, którzy zabezpieczają teren naszej gminy. Dzięki
temu mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Gmina Dobrcz

BP – KG Policji

107 133,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

57 133,00 zł

Fot.134. To nie akcja Policji, to tylko przygotowanie do uroczystego przekazania nowego
radiowozu na wyposażenie Komisariatu Policji w Koronowie.
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1.3. Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn.
Przebieg inwestycji
Jednostka OSP Kruszyn, jako jedna z dwóch na terenie naszej gminy włączona jest w struktury
KSRG. Każdego roku wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnych akcji i zdarzeń, w tym do różnego
rodzaju wypadków i kolizji drogowych. Sprawny sprzęt na wyposażeniu jednostki oraz dobrze
wyszkoleni strażacy ochotnicy do jego obsługi i stosowania niejednokrotnie ratują ludzkie zdrowie i
życie. Z tego względu należy dochować szczególnej troski o to, aby jednostki OSP wyposażone były
w nowoczesny sprzęt. W roku 2020 jednostka OSP w Kruszynie uzyskała dotację z budżetu państwa
na zakup zestawu hydraulicznego. Warunkiem dofinansowania był wkład własny samorządu. Dlatego
w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten właśnie cel.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Budżet Państwa

24 600,00 zł

4 232,00 zł

20 368,00 zł

Efekt rzeczowy zadania

Fot.135. Jednostka OSP Kruszyn została doposażona w sprzęt hydrauliczny.
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1.4. Zakup i instalacja syreny elektrycznej wraz z systemem zdalnego uruchamiania DSP
w remizie OSP Łukowiec.
Przebieg inwestycji
Podstawową misją straży pożarnej jest ochrona zdrowia i mienia mieszkańców w stanach zagrożenia.
W dobrym wypełnianiu tej misji niezbędny jest m.in. dobry, szybki i skuteczny system alarmowania o
zdarzeniach. Ma to szczególne znaczenie w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 2018
jednostka OSP w Łukowcu przeprowadziła się do nowej remizy usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
W jednostce brakowało jednak syreny elektrycznej wyposażonej w systemu zdalnego uruchamiania. Z
tego względu w budżecie gminy na rok 2020 zostały zabezpieczone środki na zakup takiego urządzenia.
W II połowie roku został zakupiony i zamontowany system zdalnego uruchamiania syreny elektrycznej.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

17 200,00 zł

17 200,00 zł
Efekt rzeczowy inwestycji

Fot.136. Nowy system zdalnego alarmowania zamontowany w OSP Łukowiec.
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1.5. Zakup ciągnika dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców naszej gminy wymaga nie tylko
kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, ale także sprawnego i nowoczesnego sprzętu do
wykonywania tych usług. Z tego względu w roku 2020 Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego
ciągnika rolniczego, który wykorzystywany będzie głównie przy pracach związanych z budową i
utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budową i utrzymaniem dróg o nawierzchni
gruntowej i tłuczniowej. Zakupu dokonano w przetargu nieograniczonym, w którym najlepsza oferta
została złożona na fabrycznie nowy ciągnik New Holland TD5.95 z silnikiem o mocy 99 KM. Ciągnik
został zarejestrowany pod nr rejestracyjnym CBY VJ93.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Zakład Komunalny

200 490,00 zł

0,00 zł

200 490,00 zł

Efekt rzeczowy inwestycji

Fot.137. Nowy ciągnik dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku.
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Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1)

Budowa nowego oświetlenia ulicznego:

Wybudowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Grodzkiej w Dąbrówce Nowej - etap II.
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie.
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - etap I.
Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa).
Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty.
Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w
kierunku domu nr 17).
1.7 Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy).
1.8 Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku.
1.9 Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku.
1.10 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goncarzewy.
1.11 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku.
1.12 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej i ul. Wiśniowej w Sicienku.
1.13 Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.14 Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem.
1.15 Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Zielonczynie – etap III.
1.16 Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku ul. Dębowa - II etap.
1.17 Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji technicznej.
1.18 Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie Kolonia – etap I.
1.19 Budowa oświetlenia drogowego w Szczutkach – etap II.
1.20 Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętówku – opłata przyłączeniowa.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2) Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:
2.1 Podniesienie standardu oświetlenia poprzez zakup i montaż lampy przy przystanku autobusowym w
Strzelewie.
2.2 Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w sołectwie Samsieczno.
2.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez dowieszenie lampy na skrzyżowaniu drogi
powiatowej z drogą gminną w kierunku Gliszcz Kol.
2.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez
podwieszenie 2 nowych pkt. świetlnych.
2.5 Podniesienie standardu oświetlenia poprzez zamontowanie 1 lampy na placu zabaw w Osówcu
(ul. Bajkowa).
2.6 Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach.
2.7 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Piaskowej w Zielonczynie.
2.8 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej.
2.9 Podniesienie standardu oświetlenia na drodze gminnej, przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie.
2.10 Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Kolejowej w Sicienku.
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2.11 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Samsiecznie.
3) Podniesienie standardu oświetlenia –w ramach Umowy PUO na 2020 r:
3.1
3.2
3.3
3.4

Podniesienie standardu oświetlenia
Podniesienie standardu oświetlenia
Podniesienie standardu oświetlenia
Podniesienie standardu oświetlenia

2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

w m. Dąbrówka Nowa, ul. Dworska.
w m. Sicienko, ul. Bydgoska.
w m. Goncarzewy (droga w kierunku bloku nr 1).
w m. Sicienko, ul. Mrotecka.

Miejsce realizowanego zadania
ul. Grodzka w Dąbrówce Nowej
ul. Brzozowa w Kruszynie
Nowa Ruda na dz. 163/2 – droga wojewódzka nr 244
Wojnowo – Mochle – oświetlenie ścieżki rowerowej
ul. Przy Lesie w Osówcu
Nowaczkowo, droga w kierunku budynku nr 17
Pawłówek, przystanek autobusowy przy dr. kr. Nr 10
ul. Mrotecka w Sicienku
ul. Stawowa w Sicienku
Goncarzewy – oświetlenie w ciągu drogi powiatowej
ul. Jaworowa i Jesionowa w Sicienku
ul. Wiatrakowa i Wiśniowa w Sicienku
ul. Modrzewiowa w Pawłówku
Wojnowo, oświetlenie dz. nr 3/9
ul. Polna w Zielonczynie
ul. Dębowa w Pawłówku
Marynin – oświetlenie drogi gminnej przez wieś
Trzemiętowo Kolonia
Droga gminna w Szczutkach
Strzelewo – doświetlenie przystanku autobusowego
Samsieczno – droga powiatowa przez wieś
Gliszcz – oświetlenie skrzyżowania na Gliszcz Kol.
Osówiec ul. Starowiejska
ul. Bajkowa w Osówcu
Droga gminna w Smolarach
ul. Piaskowa w Zielonczynie
Zawada na wysokości świetlicy wiejskiej
Sicienko ul. Kolejowa
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Długość linii
zasilającej
[m]
230
158
300
dok. tech.
0
dok. tech.
105
261
173
0
dok. tech.
dok. tech.
dok. tech.
109
0
0
dok. tech.
122
0
0
0
0
0
0
0
194
0
0

Ilość pkt.
świetlnych
[szt]
2
3
3
1
2
1
1
2
5
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
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Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Grodzkiej w
Dąbrówce Nowej
Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Dworskiej
w Dąbrówce Nowej
Podniesienie
standardu
oświetlenia
drogowego
na ul. Bydgoskiej w Sicienku
Podniesienie standardu oświetlenia na drodze
w kierunku bloku nr 1 w Goncarzewy
Podniesienie
standardu
oświetlenia
drogowego
na ul. Mroteckiej w Sicienku
Podniesienie
standardu
oświetlenia
drogowego
w Samsiecznie – droga na grobli

27.
28.
29.
30.
31.
32.
Razem

3.

2020

55

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1 707,00

47

Struktura finansowania zadań w 2020 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia
Budżet Gminy
Udział mieszkańców
Wartość całkowita
285 116,46 zł

283 616,46 zł

1 500,00 zł

1.1. Wybudowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Grodzkiej w Dąbrówce Nowej - etap II.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Dworskiej i Grodzkiej w Dąbrówce Nowej oraz
I etap zadania został wykonany w roku 2019. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Dąbrówka Nowa w
dniu 17 września 2019 r. mieszkańcy zdecydowali, aby część funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie
10 000,00 zł przeznaczyć na budowę tego oświetlenia. W I kwartale 2020 został wyłoniony wykonawca
robót, który zrealizował etap II wykonanego wczesniej projektu. Tym samym odcinek ul. Grodzkiej, od
skrzyżowania z ul. Dworską do skrzyżowania z ul. Królewską jest oświetlony lampami LED z redukcją
mocy w porze nocnej.
Efekt rzeczowy inwestycji w roku 2020
1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x16 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55 W i strumieniu 6 100 lm

2 szt.

230 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet gminy (2020)

Środki zewnętrzne

40 270,66 zł

18 573,00 zł

0,00 zł
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Fot.138. Wykop pod nową linię kablową i fundament pod montaż nowych latarnii ulicznych
na ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej.

1.2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie.
Przebieg inwestycji
O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy tej części miejscowości Kruszyn podczas zebrania
wiejskiego ws. podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020, które odbyło się w Kruszynie w dniu
19.09.2019 r. W ciągu roku została wykonana i uzgodniona z mieszkańcami ul. Brzozowej w Kruszynie
dokumentacja techniczna, na podstawie której Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę.
Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanomontażowych. W III kwartale zostały te prace wykonane i odebrane. Równolegle trwały prace projektowe,
a później budowlano-montażowe prowadzone przez Enea Operator mające na celu wybudowanie złącza
kablowo-pomiarowego i podanie zasilania do wybudowanej linii oświetlenia drogowego. W październiku
2020 roku ul. Brzozowa została oświetlona.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 53W, 6100 lm

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

24 962,55 zł

24 962,55 zł

Fot.139. Budowa linii kablowej na ul. Brzozowej
w Kruszynie.

Fot.140. Nowa latarnia na ul. Brzozowej w
w Kruszynie.

1.3. Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - etap I.
Przebieg inwestycji
Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została 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 dokumentacji technicznej.
Natomiast podczas zebrania wiejskiego w dniu 6.09.2019 r. mieszkańcy z funduszu sołeckiego na rok
2020, kwotę 8 tys. przeznaczyli na wykonanie I etapu oświetlenia. Wczesną wiosną został wyłoniony
wykonawca robót, który w kwietniu wybudował uzgodniony z Panią sołtys odcinek lini kablowej, na
której zostały zamontowane trzy nowe latarnie uliczne. Nowe oświetlenie powstało na zabudowanym
odcinku drogi wojewódzkiej nr 244. W wyniku zmian ws. podziału funduszu sołeckiego na ten cel została
przeznaczona kwota 15 773,58 zł.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x16 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa trójfazowa

1 szt.
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Struktura finansowa inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2020

35 656,93 zł

27 675,00 zł

Fot.141. Jedna z trzech nowych latarni z oprawą LED przy drodze wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie.

1.4. Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę
Wojnowa).
Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mochle. Podczas zebrania wiejskiego
w dniu 6.09.2019 r. mieszkańcy na ten cel z funduszu sołeckiego na 2020 rok przeznaczyli 10 tys. zł.
W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, a wyłoniony w przetargu projektant
opracował dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. W połowie listopada 2020 roku został
złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizację projektu planuje się w
kolejnych latach w miarę możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

13 026,93 zł

13 026,93 zł

Fot.142. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia z Wojnowa do Mochla.

1.5. Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie – etap VII.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Przy Lesie w Osówcu została wykonana
w roku 2011. 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 2020 r. w kwocie 6 642,00 zł zostały wybudowane dwie kolejne latarnie uliczne w
miejscach wskazanych za pośrednictwem Pani sołtys przez mieszkańców ulicy. Prace budowlano montażowe zostały wykonane przez PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp. w pierwszej połowie br.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy wraz z wysięgnikiem

2 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2020)

81 993,00 zł

6 642,00 zł
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Fot.143. Nowa latarnia na ul. Przy Lesie w Osówcu.

1.6. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi
asfaltowej w kierunku domu nr 17).

Przebieg inwestycji
Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowaczkowa na
zebraniu wiejskim sołectwa, które odbyło się w dniu 20.09.2019 r. Mieszkańcy postanowili część
funduszu sołeckiego sołectwa Nowaczkowo na rok 2020 w kwocie 5 831,07 zł przeznaczyć na
wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego. W ciągu roku została
wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek do starosty
bydgoskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na niższe od planowanych, koszty
prac projektowych, zminiejszyła się również kwota funduszu sołeckiego do 4 056,54 zł. Realizację tego
projektu planuje się w roku 2021.

Efekt rzeczowy inwestycji
Została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwstorskim. Zaprojektowano linię
kablową wzdłuż drogi gminnej, szafkę oświetleniową oraz latarnię uliczną na wnioskowanym
skrzyżowaniu dróg.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 056,54 zł

4 056,54 zł

Fot.144. Wyrys z planu sytuacyjnego oświetlenia w Nowaczkowie (fragment dokumentacji technicznej).

1.7. Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy).

Przebieg inwestycji
Niewielkie zadanie, ale okazało się bardzo skomplikowanym proceduralnie w fazie projektowania z
uwagi na początkowy brak zgody zarządcy drogi krajowej nr 10. Linia kablowa do zasilania planowanej
latarni przebiegała przez grunty będące własnością skarbu państwa we władaniu GDDKiA stanowiących
pas drogowy drogi krajowej nr 10. Projekt techniczny był bardzo długo uzgadniany z właścicielem
terenu, a następnie należało na tak niwielki odcinek uzyskać pozwolenie na budowę od wojewody.
Ponadto należało uzyskać zgodę ENEA Oświetlenie na przyłączenie planowanego oświetlenia do lini
zasilającej w ciągu ul. Orzechowej, stanowiącej własność tej firm. Po uzyskaniu zgody na budowę, w
trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych tj. firmę P.W.
„KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa, która w terminie kilku dni zrealizowała cały projekt. Do
oświetlenia zastosowano oprawę typu LED z redukcją mocy w godzinach nocnych. Wybudowana
latarnia oświetli nie tylko przystanek autobusowy, ale poprawi widoczność i zwiększy bezpieczeńtwo
dla wszystkich użytkowników drogi w tym miejscu tj. w obszarze niebezpiecznego skrzyżowania
dk. nr 10 z ul. Orzechową i ul. Mała Góra w Pawłówku. Zadanie została zrealizowane w części ze
środków funduszu sołeckiego sołectaw Pawłówek, które na ten cel przeznaczyło kwotę 10 tys. zł.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa

105 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m wraz z wysięgnikiem

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Budżet Gminy

Wartość całkowita
22 383,54 zł

22 383,54 zł

Fot.145. Nowy punkt świetlny w Pawłówku.

1.8. Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku – II etap.

Przebieg inwestycji
Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018, kiedy został opracowany projekt budowlany i wykonano
I etap budowy oświetlenia. Podczas zebrania wiejskiego w roku 2019, mieszkańcy sołectwa Sicienko
postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 14 023,68 zł na realizację
kolejnego odcinka zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Wczesną wiosną w drodze przetargowej
został wyłoniony wykonawca robót, który zgodnie z projektem budowlanym wybudował kolejny odcinek
linni kablowej oraz zamontował 2 kolejne latarnie uliczne z oprawami typu LED. W dniu 29 kwietnia
2020 roku w obecności sołtysa sołectwa Sicienko dokonano odbioru końcowego wykonanych prac
i włączono oświetlenie na kolejnym odcinku ul. Mroteckiej. Jesienią br. zebranie wiejskie sołectwa
Sicienko zwiększyło kwotę z funduszu sołeckiego do 17 208,28 zł.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x16 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W i strumieniu świetlnym
5500 lm

2 szt.

261 m.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2020

60 814,12 zł

20 049,00 zł

Fot.146. Nowe oświetlenie drogowe na ul. Mroteckiej w Sicienku.

1.9. Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
W IV kwartale 2019 roku została przebudowana ul. Stawowa w Sicienku. Powstała nowa i ładna
nawierzchnia z kostki brukowej. Na ulicy zotał ograniczony ruch oraz wprowadzono zakaz parkowania.
Tym samym ulica stała się deptakiem, na którym brakowało oświetlenia. Z początkiem roku 2020
przystąpiono do prac projektowych, uzyskano pozwolenie na budowę, a w połowie roku został
wyłoniony wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z
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Bartlewa, który wybudował zaprojektowaane oświetlenie w lipcu 2020 roku i od tego czasu ulica
Stawowa jest ładnie oświetlona.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 5 m

5 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 22 W, 2000 lm.

5 szt.

173 m

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

26 196,54 zł

26 196,54 zł

Fot.147 i 148. Oświetlenie drogowe - parkowe na ul. Stawowej w Sicienku.

Fot.149. Nowa latarnia parkowa z LED - owym źródłem światła na ul. Stawowej w Sicienku.
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Fot.150 i 151. Nowe latarnie z LED - owym źródłem światła na ul. Stawowej w Sicienku.

1.10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goncarzewy – etap II.
Przebieg inwestycji
Pierwszy odcinek drogi powiatowej przez Goncarzewy został oświetlony w roku 2018. O kontynuację
oświetlenia wnioskowali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego w Teresinie, które
odbyło się w dniu 5 września 2019 r. Mieszkańcy sołectwa, z funduszu sołeckiego na rok 2020 na
wykonanie zadania przeznaczyli kwotę 5 tys. zł. Prace budowlane zostały wykonane przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z Bartlewa wczesną wiosną br.
W ramach tego zadania zostały wybudowane dwie nowe latarnie uliczne z oprawami ledowymi i
redukcją mocy. Realizacja tego zadania pozwoliła na demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej na
skrzyżowaniu dróg stanowiącej własność ENEA i przeniesienie jej w celu podniesienia standardu
oświetelenia na drodze w kierunku bloku nr 1.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

2 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 5500 lm. z redukcją mocy

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W, zamontowana przy drodze
w kierunku bloku nr 1.

1 szt.

Struktura finansowania nwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2020)

37 814, 35 zł

6 949,50zł
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Fot.152. Oświetlenie drogowe w miejscowości Goncarzewy.

1.11. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Mieszkańcy Sicienka na zebraniu wiejskim w dniu 3 września 2019 r. postanowili część funduszu
sołeckiego na rok 2020, w kwocie 7,5 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w br. dokumentacji technicznej
na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku. Kwota
ta w roku 2020 została zmniejszona do faktycznie niezbędnej na zapłacenie za dokumentację techniczną
tj. 6 513,47 zł. W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja
techniczna z kosztorysem inwestorskim oraz został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę. Starosta Bydgoski wydał stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlanomontażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonane bedą w kolejnych latach w
miarę możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 szt.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 513,47 zł

6 513,47 zł

Fot.153. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetelnia na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w
Sicienku.

1.12. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej i ul. Wiśniowej w Sicienku.

Przebieg inwestycji
Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu 3 września 2019 r. część funduszu
sołeckiego sołectwa Sicienko na rok 2020, w kwocie 6,5 tys. zł zostało przeznaczone na wykonanie
w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu
ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku. Kwota ta został pomniejszona w ciagu roku 2020 do
faktycznie potrzebnej tj. 4 301,93 zł. 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 została wydana deczyzja o
pozwoleniu na budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę linii kablowej oraz dwóch latarni
ulicznych. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonane
bedą w kolejnych latach.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 szt.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 112

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2020

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 301,93 zł

4 301,93 zł

Fot.154. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetelnia na ul. Wiatrakowej i Wiśniowej w
Sicienku.

1.13. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie
dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Mieszkańcy Pawłówka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 13.09.2019 roku, postanowili
część funduszu sołeckiego na rok 2020, w kwocie 10 tys. zł przeznaczyć na wykonanie
w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Modrzewiowej
w Pawłówku. W roku 2020 kwota ta została pomniejszona do faktycznie potrzebnej na sfinansowanie
dokumentacji technicznej tj. 8 970,39 zł. W ramach relizacji zadania uzyskano warunki przyłączenia do
sieci Enea Operator. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja
techniczna z kosztorysem inwestorskim i został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, na
podstawie którego Starosta Bydgoski w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
Roboty budowlano - montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonywane będą
etapami w kolejnych latach.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 szt.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

8 970,39 zł

8 970,39 zł

Fot.155. Plan sytuacyjny oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Pawłówku.

1.14. Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem.

Przebieg inwestycji
Od kilku lat, systematycznie zagospodarywowany jest teren działki 3/9 w Wojnowie pod funkcję
rekreacyjno - sportową. Dotychczas został zakupiony teren, który następnie został wyrównany i obsiany
trawą. W kolejnym roku teren działki został ogrodzony. Na rok bieżący zaplanowano wykonanie
oświetlenia terenu. Na ten cel mieszkańcy Wojnowa przeznaczyli część funduszu sołekiego na rok 2020
w kwocie 25 tys. zł. W ramach realizacji zadania, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt budowlano-wykonawczy, a po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, firma wykonawcza wyłoniona w przetargu publicznym wybudowała
przedmiotowe oświetlenie. Wybudowano linię kablową z trzema punktami świetlnymi z
wykorzystaniem opraw typu LED z redukcją mocy. W szafce oświetleniowej zamontowano mieszany
sytsem sterowania oświetleniem. W zwiąku z tym, że ostateczna wartość zadania, w wyniku
oszczędności przetargowych jest mniejsza od planowanej, zminiejszyła się również kwota funduszu
sołeckiego do 20 950,59 zł.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m
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3.

Oprawa oświetleniowa LED z redukcją mocy - 55 W, 6100 lm.

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

20 950,59 zł

20 950,59 zł

Fot.156. Wykop pod ułożenie linii kablowej.

Fot.157. Nowe oświetlenie w Wojnowie.

1.15. Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Zielonczynie – etap III.

Przebieg inwestycji
Oświetlenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Zielonczynie rozpoczęło się w roku 2011, kiedy
wykonano dokumentację techniczną oraz postawiono pierwsze latarnie. Następne postawione były w
kolejnych latach. W miarę budowy kolejnych budynków mieszkalnych zaistniała potrzeba doświetlnia
kolejnych odcinków ulicy. Dlatego mieszkańcy Zielonczyna podczas zebrania wiejskiego, które odbyło
się w dniu 18.09.2019 r. postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2020 przeznaczyć na wykonanie
tego oświetlenia. W trakcie roku w przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót tj. firma
PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp., która w ramach zadania wybudowała nową latarnię uliczną z oprawą
typu LED z redukcją mocy. Miejsce usytuowania latarni zostało uzgodnione z Panią sołyts. Zadanie
sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3 874,50 zł.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m
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Oprawa oświetleniowa LED z redukcja mocy - 53 W, 5 500 lm.

1 szt.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

42 512,29 zł

3 874,50 zł

Fot.158. Montaż linii kablowej i fundamentu pod
latarnię uliczną na ul. Polnej w Zielonczynie.

Fot.159. Nowe oświetlenie na ul. Polnej z oprawą
LED z redukcją mocy firmy LUG na
ul. Polnej w Zielonczynie.

1.16. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Pawłówku – etap II.
Przebieg inwestycji
Zadanie rozpoczęto w roku 2019 i było realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa
Pawłówek. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w
ciągu ulicy 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. W roku
2020 mieszkańcy ul. Dębowej uznali, że do własciwego oświetlenia ulicy brakuje jednej latarni, która
rozwiązałaby problem. Dltego zaproponowali współudział mieszkańców ulicy w pokryciu kosztów
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montażu latarni, deklarując wpłatę darowizny w kwocie 1 500 zł. Wniosek został przyjęty przez władze
gminy. W połowie roku wyłoniona w przetargu firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z
Bartlewa dokonała montażu jednej latarni ulicznej z oprawą typu LED w miejscu zgodnym z
opracowanym w ubiegłym roku projekcie budowlanym.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

1 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm.

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

Udział mieszkańców

30 497,08 zł

2 251,50 zł

1 500,00 zł

Fot.160. Nowe oświetlenie na ul. Dębowej z oprawą LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.17. Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 11.09.2019 r. w Samsiecznie, mieszkańcy sołectwa postanowili, aby
część funduszu sołeckiego na rok 2020 przeznaczyć na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w
Samsiecznie i Maryninie. W marcu 2020 roku przy udziale Pani sołtys dokonano wskazania miejsc
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zamontowania nowych latarni. Ze względów technicznych montaż nowych pkt. świetlnych w Maryninie
okazał się nie możliwy do wykonania. Dlatego zaproponowano, aby zadysponowane środki z FS
przeznaczyć, w części na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ciągu drogi
gminnej przebiegającej przez wieś Marynin. W tym celu zlecono przygotowanie mapy do celów
projektowych, a następnie opracowanie dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, w dniu 12 listopada 2020 r. wystąpiono do Starosty Bydgoskiego
o wydanie decyzji o pozwolenoiu na budowę. Wykonanie oświetlenia możliwe będzie w latach
kolejnych. Z funduszu sołeckiego na przedmiotowe zadanie przeznaczono kwotę 6 500,00 zł.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

7 249,62 zł

7 249,62 zł

Fot.161. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Maryninie.

1.18. Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie Kolonia – etap I.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej przebiegającej przez
Trzemiętowo Kol. została opracowana w roku 2019. Podczas zebrania wiejskiego sołectwa
Trzemiętowo, które odbyło się we wrześniu 2020 r. mieszkańcy postanowili, aby część funduszu
sołeckiego na br. w kwocie 13 500,00 zł przeznaczyć na wykonanie I etapu zaprojektowanego
oświetlenia. W trybie pilnym została przeprowadzona procedura przetargowa i w listopadzie podpisano
umowę na wykonanie prac budowlano-montażowych, które zostały wykonane w grudniu 2020 r.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

2 szt.

3.

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

2 szt.

4.

Szafka oświetleniowa

1 szt.

122 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2020)

33 693,27 zł

18 644,22 zł

Fot.162 i 163. Nowe oświetlenie drogowe w Trzemiętowo Kol.

1.19. Budowa oświetlenia drogowego w Szczutkach – etap II.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę oraz I etap realizacji oświetlenia w ciągu drogi gminnej na działce
oznaczonej nr ewidencyjnym 93 w Szczutkach zostały wykonane w ubiegłych latach. Podczas zebrania
wiejskiego sołectwa Szczutki, które odbyło się we wrześniu 2020 r. mieszkańcy wnioskowali, aby
w br. podnieść satndard tego oświetlenia poprzez pobudowanie na istniejacej lini kablowej oświetlenia
drogowego jednej latarni zgodnie z wcześniejszym projektem technicznym. W trybie pilnym została
przeprowadzona procedura przetargowa i w listopadzie podpisano umowę na wykonanie prac budowlano
- montażowych, które zostały wykonane w pierwszej dekadzie grudnia 2020 r.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

1 szt.

2.

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

1 szt.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2020)

33 407,37 zł

3 751,50 zł

Fot.164. Nowa latarnia oświetlenia drogowego w Szczutkach (dz. dr. nr 93).

2) Podniesienie standardu oświetlenia na istniejących liniach:
2.1. Podniesienie standardu oświetlenia poprzez zakup i montaż lampy przy przystanku
autobusowym w Strzelewie.
Przebieg zadania
Celem zadania było dowieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącej linii oświetlenia drogowego na
przystanku autobusowym (w kierunku Bydgoszczy) w Strzelewie. Zadanie realizowane było w ramach
środków z funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo na rok 2020 w kwocie 1 362,37 zł. 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.
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Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.

Fot.165. Nowy punkt świetlny na przystanku autobusowym przy dk. nr 10 w Strzelewie.
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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 362,37 zł

1 362,37 zł

2.2. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w sołectwie Samsieczno.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
11.09.2019 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, sołectwa Samsieczno na rok 2020 na ten cel.
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Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi
powiatowej na odcinku od kościoła w kierunku Samsieczynka trzech nowych opraw świetlnych. Miejsca
podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z Panią sołtys. 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.
Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Samsieczno.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Oprawa oświetleniowa typu SGS 104/100 o mocy 100 W
Wysięgnik

3 szt.
3 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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

3 538,69 zł

3 538,69 zł

Fot.166. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Samsiecznie.
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2.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez dowieszenie lampy na
skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Gliszcz Kol.
Przebieg zadania
Dowieszenie nowej oprawy na istniejącej linii oświetlenia drogowego w Gliszczu ma na celu poprawę
oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w centrum miejscowości Gliszcz.
Zdaniem mieszkańców jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu i ze względów bezpieczeństwa wymaga
doświetlenia. Dlatego mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie
2 tys. 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. Z uwagi na niższe od planowanych koszty
wykonania zadania, zmniejszeniu uległa również kwota funduszu sołeckiego do 1 362,37 zł.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED

1 szt.

2.

Wysięgnik

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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 362,37 zł

1 362,37 zł

Fot.167. Oświetlenie na skrzyżowaniu dróg w Gliszczu.
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2.4. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez
podwieszenie 2 nowych pkt świetlnych.
Przebieg zadania
Dowieszenie kolejnych opraw w ciągu ul. Starowiejskiej zostało zgłoszone przez mieszkańców Osówca
podczas zebrania wiejskiego w dniu 13.09.2020 r. i realizowane było ze środków funduszu sołeckiego
tego sołectwa na rok 2020. Poprzednie dowieszenia miały miejsce w roku 2017 i w roku 2019. 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. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie
2 359,12 zł.

Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Oprawa oświetleniowa typu SGS 104/100 o mocy 100 W
Wysięgnik

2 szt.
2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (Rok 2020)

5 486,00 zł

2 359,12 zł

Prace montażowe w zakresie rozbudowy
systemu oświetlenia drogowego w Osówcu
wykonano
na
istniejącej
instalacji
energetycznej stanowiącej własność ENEA w
ramach zawartej umowy Nr 1663/OP/UI/2020/P
na wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.
Fot.168. Nowe oświetlenie na ul. Starowiejskiej w Osówcu.
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2.5. Podniesienie standardu oświetlenia poprzez zamontowanie 1 lampy na placu zabaw
w Osówcu (ul. Bajkowa).
Przebieg zadania
Zadanie realizowane na wniosek mieszkańców Osówca, którzy podczas zebrania wiejskiego
przeznaczyli część funduszu sołeckiego (w kwocie 1 200,00 zł) sołectwa Osówiec na rok 2020 na ten
cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej infrastrukturze energetycznej nowej
oprawy oświetleniowej skierowanej na istniejący plac zabaw. W ramach zadania na istniejącym słupie
został zamontowany 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.

Wysięgnik

1 szt.

2.

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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 362,37 zł

1 362,37 zł

Fot.169. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie placu zabaw w Osówcu.
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2.6. Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach.
Przebieg zadania
Dotychczas w tej niewielkiej miejscowości nie było oświetlenia drogowego, pomimo że mieszkańcy
zabiegali o takowe od kilku lat. Dopiero podczas zebrania wiejskiego w dniu 16.09.2020 r. mieszkańcy
sołectwa Wojnowo postanowili z funduszu sołeckiego na rok 2020 przeznaczyć kwotę
5 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie jednej latarni na drodze wewnętrznej
przy przystanku w Smolarach. Przeprowadzona analiza uwarunkowań technicznych wykazała, że istnieje
możliwość zamontowania oświetlenia na istniejącym słupie stanowiącym własność ENEA. Z tego
względu podjęto decyzję, aby wykonanie oświetlenia zlecić firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Tym
samym w roku 2020 zostało wykonane oświetlenie we wnioskowanym miejscu, a nie tylko jak
pierwotnie zakładano projekt budowlany.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa typu LED

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.

3.

Szafka sterująco - pomiarowa

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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym
przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

5 060,87 zł

5 060,87 zł

Fot.170 i 171. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe w Smolarach.
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2.7. Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Piaskowej w Zielonczynie.
Przebieg zadania
Na ul. Piaskowej w Zielonczynie, w ostatnich latach pojawiła się nowa zabudowa mieszkaniowa, a nie
ma tam oświetlenia drogowego. Z tego względu mieszkańcy wsi podczas zebrania wiejskiego w dniu
18.09.2019 r. część funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 6 tys. zł postanowili przeznaczyć na
wybudowanie jednej latarni na tej ulicy. Analiza uwarunkowań technicznych wykazała, że oprawę
oświetleniową można podwiesić na istniejącej linii energetycznej i zasilić ją z istniejącego oświetlenia na
ulicy Morenowej. 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.

Oprawa typu LED

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.

3.

Przewód sterujący AsXSn 2x25 mm2

194 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 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.

Sttruktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

8 420,57 zł

8 420,57 zł

Fot.172. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe na ul. Piaskowej w Zielonczynie.
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2.8. Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej.
Przebieg zadania
W roku 2019 zostało zaprojektowane oraz wykonano I etap nowego oświetlenia na ul. Grodzkiej i
Dworskiej w Dąbrówce Nowej. Wykonana dokumentacja techniczna nie obejmuje odcinka
ul. Grodzkiej, od ul. Królewskiej do ul. Ziemiańskiej. Dlatego na wniosek mieszkańców ulicy Grodzkiej
w Dąbrówce Nowej została podjęta decyzja, aby obszar zabudowany na tym odcinku drogi oświetlić
poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej. 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.

Oprawa typu LED

2 szt.

2.

Wysięgnik

2 szt.

3.

Przewód sterujący AsXSn 2x25 mm2

55 m.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sicienko wykonano na istniejącej linii energetycznej n.n. stanowiącej własność
ENEA Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 1663/OP/UI/2020/P na wykonanie
usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 709,14 zł

4 709,14 zł

Fot.173. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe na ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej.
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2.9. Podniesienie standardu oświetlenia w ciągu drogi powiatowej na wysokości świetlicy
wiejskiej w Zawadzie.
Przebieg zadania
Podczas zebrania wiejskiego sołectwa Ugoda - Zawada, które odbyło się we wrześniu 2020 r. mieszkańcy
wnioskowali, aby w br. podnieść satndard oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie na istniejącym
słupie napowietrznej lini energetycznej n.n. przebiegającej w ciągu drogi powiatowej, na wysokości
zjazdu do świetlicy wiejskiej jednej oprawy oświetleniowej. W związku z tym, że linia energetyczna jest
własnością Enea, wniosek mieszkańców został omówiony ze spółkami Enea Operator w Nakle n/Not.,
która wydała warunki przyłączenia do sieci oraz z Enea Oświetlenie w Poznaniu, która zgodnie z
kompetencjami mogła zamontować oświetlenie. W grudniu br. została podpisana stosowna umowa, po
czym została zamontowana oprawa oświetleniowa we wnioskowanym przez mieszkańców miejscu.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.

3.

Szafka sterująco - pomiarowa

1 szt.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej linii energetycznej n.n.
stanowiącej własność ENEA Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy
Nr 2183/OP/UI/2020/P z dnia 25.11.2020 r. na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

5 600,00 zł

5 600,00 zł

Fot.174. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie.
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2.10. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w Sicienku.
Przebieg zadania
Przy ulicy Kolejowej w Sicienku znajduje się m.in. Ośrodek zdrowia, oraz planowane jest utworzenie
punktu aptecznego. Z tego względu z ulicy tej korzysta wielu mieszkańców naszej gminy. Na pierwszym
odcinku tej drogi (od strony ul. Mroteckiej) brakuje oświetlenia. Z tego względu mieszkańcy ulicy
wskazali konieczność podniesienia standardu oświetlenia drogowego. Dlatego postanowiono w roku 2020
zamontować na istniejącej linii nową oprawę oświetleniową, która rozwiąże problem.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa typu LED

1 szt.

2.

Wysięgnik

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. Rejon oświetleniowy w Bydgoszczy w ramach
zawartej umowy Nr 2393/OP/RI/2020/P z 17.12.2020 r. na wykonanie usług oświetlenia
na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 476,00 zł

1 476,00 zł

Fot.175. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe na ul. Kolejowej w Sicienku.
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2.11. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Samsiecznie.
Przebieg zadania
Podczas zebrania wiejskiego w sołectwie Samsieczno, które odbyło się we wrześniu 2020 roku, zebrani
mieszkańcy dokonując zmian w podziale środków funduszu sołeckiego na rok 2020 postanowili
przeznaczyć kwotę 650,00 zł na przeniesienie jednej istniejącej oprawy oświetleniowej w inne (mniej
doświetlone) miejsce. Dokonując analizy istniejącego oświetlenia na terenie miejscowości Samsieczno
stwierdzono, że wnioskowana do przeniesienia oprawa powinna pozostać w dotychczasowym miejscu, a
we wskazanym przez mieszkańców miejscu (na grobli) należ zamontować nową oprawę oświetleniową.
Dodatkowa kwota na sfinansowanie zadania została pokryta ze środków budżetu gminy.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa

1 szt.

2.

Wysięgnik

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. Rejon oświetleniowy w Bydgoszczy w ramach
zawartej umowy Nr 2393/OP/RI/2020/P z 17.12.2020 r. na wykonanie usług oświetlenia
na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 180,80 zł

1 180,80 zł

Fot.176 i 177. Wybudowane w roku 2020 oświetlenie drogowe na istniejącej linii w Samsiecznie.
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3) Podniesienie standardu oświetlenia – w ramach Umowy PUO na 2020 r.
3.1. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Dąbrówce Nowej, ul. Dworska.
Przebieg zadania
Zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną podczas zebrania wiejskiego ws. podziału środków z funduszu
sołeckiego na rok 2020, w I połowie roku zostały wybudowane dwie nowe latarnie oświetlenia
drogowego na ul. Grodzkiej, na odcinku od cmentarza do krzyża. W związku z tym istniejącą oprawę,
stanowiącą własność Enea zamontowaną na słupie przy ul Grodzkiej, nieopodal krzyża można było
zdemontować lub przenieść w inne miejsce na istniejącej linii oświetleniowej. Wybrano właśnie takie
rozwiązanie. Opraw ta została zamontowana na ul Dworskiej.
Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na
rok 2020 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.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2020 rok.

Fot.178. Nowy punkt świetlny na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej.
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3.2. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Bydgoskiej w Sicienku.
Przebieg zadania
W roku 2020 zostało wybudowane nowe oświetlenie drogowe na ul. Stawowej w Sicienku. W związku z
tym oprawa oświetleniowa na istniejącym słupie stanowiącym własność Enea Operator postawionym
przy tej ulicy stała się zbędna. Na winiosek Pana sołtysa oprawa ta
została zamontowana przy ul Bydgoskiej, aby poprawić standard
oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowiecką.
Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO
na rok 2020 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.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2020 rok.

Fot.179. Nowy punkt świetlny na ul. Bydgoskiej w Sicienku.
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3.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Goncarzewy (droga w kierunku bloku nr 1).
Przebieg zadania
Na wniosek mieszkańców wsi Goncarzewy, w roku 2020 w ramach środków z funduszu sołeckiego
sołectwa Teresin został zrealizowany II etap budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Goncarzewy. Z tego względu dotychczasowa oprawa oświetleniowa zamontowana na słupie
stanowiącym
własność
Enea
Operator stała się zbędna. W uzgodnieniu
z Panią sołtys oraz dyrektorem
firmy Enea Oświetlenie Rejon Bydgoszcz
oprawa ta została przeniesiona i
zamontowana przy drodze prowadzącej
do bloku nr 1, co w znaczny sposób
poprawiło standard oświetlenia tej drogi.
Prace te zostały wykonane w
ramach zawartej przez gminę Umowy
PUO na rok 2020 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.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2020 rok.

Fot.180. Nowy punkt świetlny na drodze do bloku nr 1 w miejscowości Goncarzewy.
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3.4. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Mroteckiej w Sicienku.
Przebieg zadania
Na wniosek nieszkańców Sicienka w roku 2020 została zaontowana nowa oprawa oświetleniowa na
ul. Mroteckiej. Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2020 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.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zdania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2020 rok.

Fot.181. Nowy punkt świetlny na ul. Mroteckiej w Sicienku.
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Rozdział VII. Inne ważne – strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie
Gminy Sicienko w roku 2020.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5.
1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ.
1.3 Budowa obiektu magazynowo – produkcyjnego (centrum logistycznego) w Pawłówku.

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 dniu 31 grudnia 2020 roku, w samo południe pierwsze samochody przejechały drogą ekspresową S 5
na odcinku przebiegającym przez teren gminy Sicienko. Można powiedzieć „w końcu jest długo
oczekiwana ekspresówka”. A czekaliśmy na nią wiele lat. Wieloletnie planowanie i przygotowywanie
inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaowocowało rozpoczęciem robót
w roku 2017. 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 możliwie mało uciążliwa dla mieszkańców
naszej gminy, mieszkających w jej bliskim sąsiedztwie. 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
przebiega przez Szczutki gdzie usytuowane jest miejsce obsługi podróżnych (MOP) dalej przez Osówiec,
a następnie przez Pawłówek do granicy z gminą Białe Błota. W Pawłówku jest duży węzeł drogowy
„Bydgoszcz Zachód”, który spina drogę S 5, planowaną S 10 oraz drogę krajową nr 80 (w części
ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy, w ostatnim czasie też rozbudowana). W ramach realizacji S 5 wykonane
zostały drogi serwisowe oznaczone roboczo nr 29 i 27 w Pawłówku. Droga serwisowa nr 27 płynnie
przechodzi w ul. Przy Lesie w Osówcu.
Wartość inwestycji (cena ofertowa z przetargu)
328 476 590,77 zł
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Fot.182. Nowy wiadukt w ciągu drogi Wojnowo - Bydgoszcz i droga S5 w budowie w Osówcu.

Fot.183. Węzeł drogowy „Bydgoszcz Zachód” spinajacy drogi: S5, DK nr 10 i DK nr 80 w Pawłówku.
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Fot.184. Budowa odcinka drogi S5 przez Szczutki.

Fot.185. Droga S5 i MOP w Szczutkach w budowie (październik 2020 r.).
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Fot.186. W dniu 31 grudnia 2020 r. w samo południe odcinek drogi S5 przebiegający przez teren gminy
Sicienko został oddany do użytku. Na zdjęciu pierwsze samochody jadące nową drogą.

Fot.187. W uroczystości otwarcia drogi ekprsowej przebiegającej przez teren gminy Sicienko
uczestniczył Wójt Gminy Sicienko, Pan Piotr Chudzyński.
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1.2. Budowa drogi ekspresowej S 10 – przygotowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno
– Środowiskowego oraz materiałów do decyzji środowiskowej.
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 trwają 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 wnioski
w wyniku czego powstał wariant szósty, nazwany społecznym. 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. W ciągu roku pracownicy gminy prowadzili merytoryczną korespondencję z biurem
projektowym i inwestorem w celu wypracowania optymalnej koncepcji dla mieszkańców gminy. W tym
też duchu, z inicjatywy Wójta Gminy Sicienko w dniu 17.06.2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie władz samorządowych gmin i powiatów, przez teren których planowana droga będzie
przebiegać. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel biura projektowego z Katowic, które
opracowuje STEŚ. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych samorządów przedstawili swoje
oczekiwania. Podjęto również próbę wypracowania wspólnego stanowiska, które zostało przekazane
projektantowi. Prace związane z opracowaniem STEŚ zostały zakończone na koniec roku 2020.

Fot.188. Spotkanie z narady przedstawicieli gmin i powiatów ws. koncepcji budowy S 10.
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1.3. Budowa obiektu magazynowo – produkcyjnego (centrum logistycznego) w Pawłówku.

Informacja o planowanym projekcie
W roku 2019 Uchwałą nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek, teren o
powierzchni ponad 20 ha usytuowany w Pawłówku, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego węzła
drogowego Bydgoszcz Zachód w Pawłówku został przeznaczony m.in. pod budowę obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej. W roku 2020 w Urzędzie
Gminy został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej
budowy obiektu magazynowo – produkcyjnego na części przedmiotowego terenu w Pawłówku. Wniosek
jest procedowany, a w tym konsultowany i opiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W ciągu roku przedstawiciele
ewentualnego inwestora prowadzili rozmowy zmierzające do przygotowania dokumentacji technicznej
na budowę planowanego obiektu, oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla
jego funkcjonowania. Sprawy proceduralne i projektowe pewnie prowadzone będą również w roku 2021.
Budowa obiektu wraz z całą infrastrukturą drogową i techniczną wstępnie planowana jest na lata
następne.

Fot. 189. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
Pawłówek.
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Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko
w 2020 roku.

1. Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2020
Nazwa podmiotu

Lp.

Kwota
(zł)

Udział w
wydatkach
całkowitych
(%)

Udział w
wartości
środków
zewnętrznych

1

Gmina Sicienko

9 171 476,00

42,40

2

Budżet Państwa

4 911 721,46

22,71

36,62

3

Unia Europejska

4 562 637,12

21,09

39,42

4

Województwo Kujawsko-Pomorskie

59 400,00

0,27

0,48

5

Powiat Bydgoski

2 350 966,49

10,87

18,87

6

Zakład Komunalny w Sicienku

200 490,00

0,93

3,01

7

Inwestorzy prywatni

375 334,63

1,74

1,61

100,00

100,00

RAZEM

21 632 025,70

2. Źródła finasowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie
gminy Sicienko w 2020 roku.
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4. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W ROKU 2020 NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY
Lp.

1

2
3
4
5
6

Wartość
zadania w
roku 2020
zł

Kwota dotacji
zł

Źródło dotacji

2

3

4

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie-etap III
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - I etap
Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa
ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33
do 41- etap I, odcinek od km 0+000 do km 0+330
Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca
połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową
Przebudowa drogi gminnej w Łukowcu od km 0+000
do km 1+217

5 942 493,16
3 011 961,16
1 787 426,23
222 273,77

UE-FS -POIiŚ 20142020
UE-RPO/ZIT-20141 399 388,59
2020
2 762 527,37

844 625,00 Budżet Państwa -FDS
59 400,00

Urząd Marszałkowski BOGR

zadanie zakończone
zadanie zakończone
zadanie zakończone

602 433,07

301 216,00 Budżet Państwa -FDS

zadanie zakończone

318 333,61

8 000,00 Budżet Państwa -FDS

8

Remont drogi gminnej G 50335C na odcinku Mochle
- Szczutki od km.0+000 do km 0+1800

395 365,05

276 755,00 Budżet Państwa -FDS

9

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9

328 263,37

256 763,16

10

Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w
Trzemiętowie z częścią przedszkolną - polegająca na
przebudowie istniejącej części przedszkolnej w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
budynków oświatowych dla potrzeb przedszkolnych”

11

Budowa placu zabaw w Sicienku i Wojnowie

1 520 703,28

UE-RPO/ZIT-20142020

zakończono realizację etapu I.
Na jego realizację przyznano
dofinansowanie z FDS w
kwocie 8 000,00 do
wykorzystania w roku 2020
oraz kwotę 246 077,00 w roku
2021.
zadanie zakończone

zadanie zakończone

1 338 667,46 Budżet Państwa - RFIL

zadanie zakończone

UE-PROW/LGD-20142020

zadanie zakończone

217 567,32

143 958,00

14 558 377,84

7 497 078,58

Planowane zadania inwestycyjne na realizację których pozyskano środki zewnętrzne

II

2

zadanie w toku

105 778,00 Budżet Państwa -FDS

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C SamsiecznoMarynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km
0+180 do km 0+603,60 w tym wykup gruntów
zajętych pod drogę

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na zadania
inwestycyjne realizowane w roku 2020

Zadanie w toku

211 557,82

7

1

Uwagi

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne

I
1

Nazwa zadania

Nieokreślone zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w latach 2020-2022
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - II etap

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na planowane
zadania inwestycyjne

1 752 035,00

1 752 035,00 Budżet Państwa - RFIL

3 500 000,00

3 500 000,00 Budżet Państwa - RFIL

5 252 035,00

5 252 035,00

Wybór zadań zostanie
dokonany w roku 2021
zadanie planowane do
realizacji w roku 2021/2020

Zadania nie inwestycyjne wykonywane w roku 2020, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne

III
1

Posiłki w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności

2

Prace społecznie użyteczne

3

168 549,57

Program „Pomoc
134 839,65 państwa w zakresie
dożywiania”

7 525,10

4 515,06

Stypendia szkolne

31 706,24

25 364,99

4

Usługi opiekuńcze “Opieka 75+”

19 847,30

9 923,65

5

Program „Opieka wytchnieniowa”

27 348,03

21 878,42

6

„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego
skutków na terenie województwa kujawskopomorskiego”
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5 106,10

Projekt realizowany przez
GOPS.
Pomocą
zostało
objętych 250 osób.
Projekt realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy
GOPS. Ilość przepracowanych
w Bydgoszczy
godzin -873.
Projekt realizowany przez
Budżet Państwa GOPS. Ilość osób objętych
Kuratorium Oświaty
pomocą - 41
Budżet Państwa Projekt realizowany przez
Wojewoda KujawskoGOPS. Ilość osób objętych
Pomorski
pomocą - 3
Projekt realizowany przez
Fundusz
GOPS. Ilość osób objętych
Solidarnościowy
pomocą - 6

5 106,10 UE - EFS - 2014-2020

Projekt realizowany przez
GOPS. Ilość osób objętych
pomocą - 3

7

Realizacja Projektu „Kooperacja- efektywna i
skuteczna”- zadanie pn. „Dostawa środków ochrony
indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19”,

3 500,00

3 500,00 UE - EFS - 2014-2020

8

Realizacja Projektu “Aktywni mieszkańcy Gminy
Sicienko”

3 275,00

3 275,00 UE - EFS - 2014-2020

Razem zadania nie inwestycyjne realizowane w 2020 r.
SUMA I-III

266 857,34

208 402,87

20 077 270,18

12 957 516,45

Projekt realizowany przez
GOPS.
Zakupiono
oczyszczacz powietrza - szt. 1
Projekt realizowany w
świetlicach wiejskich w
Łukowcu i Teresinie przez
GOPS w partnerstwie z firmą
Innowacje Społeczne Sp. z
o.o. Ilość osób objętych
pomocą - 25. Projekt
wstrzymany z powodu
COVID 19.
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ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2020
Lp.

Zakres wykonanych robót

Miejsce realizacji

Termin

Jednostka
miary

Ilość

Wartość PLN

1

2

3

4

5

6

7

I/20
1

2

3

4

5

Źródło finansowania
Budżet gminy
Inne
8

Uwagi

9

10

ZADANIA WODOCIAGOWE - 2020
Budowa sieci wodociągowej na
odcinku Szczutki Kol. - Mochle
Przebudowa systemu wodociągowo
kanalizacyjnego w miejscowości
Wojnowo- opracowanie dokumentacji
Przebudowa sieci wodociągowej na
odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie Dąbrówka
Nowaopracowanie
dokumentacji technicznej
Budowa sieci wodociągowej w
Gliszczu-opracowanie
dokumentacji
technicznej
Przebudowa sieci wodociągowej w
rejonie
ul. Kolejowej i Mroteckiej w Sicienku

Mochle - Szczutki

2020

mb.

842,90

141 367,64

141 367,64

0,00

Dotacja dla ZK
Zadanie zakończone

Wojnowo

2020

kpl.

1

42897,93

42897,93

0,00

Zadanie w toku

Kruszyn - Dąbrówka
Nowa

2020

kpl.

1

10 593,80

10 593,80

0,00

Zadanie w toku

Gliszcz

2020

kpl.

1

14 731,00

14 731,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

Sicienko

2020

mb.

15,80

21 995,30

21 995,30

0,00

6

Rozbudowa sieci wodociągowej w
Mochle
Mochlu (dz. nr 161)

2020

kpl.

1

3 315,05

3 315,05

0,00

7

Budowa indywidualnych przyłączy
wodociągowych

Gmina Sicienko

2020

szt
m

79
865,50

269874,10

0,00

269874,10

8

Wykonanie sieci wodociągowych dla
prywatnych inwestorów

Nowa Ruda

2020

mb.

244,00

42500,00

0,00

sieć wodociągowa

mb.

1102,70

przyłącza wodociągowe

szt.

79

547 274,82

234 900,72

dokumentacja techniczna

szt.

3

RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE
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Dotacja dla ZK
Zadanie zakończone

Wykonano
dokumentację
techniczną
Inwestorzy
prywatni

42500,00 Inwestor prywatny

312 374,10

Inwestorzy
prywatni

II/20
1
a
b
c

ZADANIA KANALIZACYJNE - 2020
Budowa sieci kanalizacyjnej w
Kruszynie - etap III i IV
sieć kanalizacyjna
przykanaliki
tłocznie

2

Rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II - opracowanie dokumentacji

a

Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul.
Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i
ul. Królowej Marysieńki w Dąbrówce Nowej z
włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul.
Szlacheckiej.

b

Kruszyn

2020

Kanalizacja grawitacyjna-4 910,10 m; kanalizacja tłoczna- 3 291,11 m; Przykanliki - 1 284,83 m 228
szt;
studnie betonowe -167; studnie PCV - 36., tłocznie ścieków szt. 6
mb.
9 486,04
UE - POIiŚ
5 942 493,16
3 179 965,79
2 762 527,37
Zakończono
szt.
228
etap III
szt.
6

2020

kpl.

3

15 375,00

15 375,00

0,00

Prace projektowe
w toku

Dąbrówka Nowa

2020

kpl.

1

6 150,00

6 150,00

0,00

Prace projektowe w
toku

Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul.
Północnej w Kruszynie.

Kruszyn

2020

kpl.

1

3 075,00

3 075,00

0,00

Prace projektowe w
toku

c

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa
Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i
Konwaliowa w Osówcu z włączeniem do
istniejącej kanalizacji w ul. Szosa Bydgoska w
Osówcu

Osówiec

2020

kpl.

1

6 150,00

6 150,00

0,00

Prace projektowe w
toku

4

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Wojnowie - I etap

Wojnowo

2020

kpl.

1

3 011 961,16

1 612 572,57

1399388,59

5

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków - dotacja

Strzelewo
Wierzchucinek

2020

szt.

2

11 995,00

4 000,00

7 995,00

Inwestorzy
prywatni

Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych
Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych ciśnieniowych z
dotacją gminy

Szczutki, Mochle,
Trzemiętowo

2020

szt.
m

85
899,00

23 465,53

0,00

23 465,53

Inwestorzy
prywatni

Dąbrówka Nowa

2020

szt.

0

0,00

0,00

0,00

sieć kanalizacyjna

mb.

9 486,04

przykanaliki

szt.

313

tłocznie

szt.

6

6

7

RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE

9 020 664,85

4 827 288,36

4 193 376,49

UE -RPO/ZIT

Nie było
UE - POIŚ
Inwestorzy
prywatni

III/20

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
Pismem DP.3041.3.2019 z dn.03.06.2020 (wpl. 08.06.20) Starosta poinformował, że nie
wykorzysta dotacji w roku 2020. Projekt będzie do 15.05.2021 za kwotę 39 890,00 zł.
Udział Gminy 7 978,00 zł płatne w roku 2021.
Wartość szacunkowa zadania to kwota 500 tys. zł, a udział gminy 20% tj. 100 tys. również
z budżetu na rok 2021.

1

Rozbudowa drogi powiatowej Nr
1534C Zielonczyn – stacja kolejowa Zielonczyn
budowa chodnika, pomoc finansowa
dla Powiatu

2020

2

Rozbudowa drogi powiatowej 1909 C
Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo Trzemiętowona odcinku od skrzyżowania z drogą Wierzchucinek
powiatową 1527 do Wierzchucinka

2020

mb.

2 000,00

3 287 780,13

0,00

3 287 780,13

3

Rozbudowa drogi powiatowej Nr
1528C Trzemiętówko - Sicienko wraz
z budową chodnika do ul. Polnej w
Sicienku

Sicienko

2020

dr. mb.
chod. mb.

2 000,00
173,00

676 432,35

0,00

676 432,35

4

Przebudowa dróg gminnych w
Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Osówiec
Jagodowej i Malinowej

2020

mb.
Kb

788,68
832,50

1 732 949,53

888 324,53

5

Rozbudowa
drogi
gminnej
w
miejscowości Szczutki - w tym wykup Szczutki
gruntów

2020

szt.

1

5 535,00

5 535,00

0,00

6

Przebudowa drogi gminnej w Słupowie
od posesji 33 do 41- etap I, odcinek od Słupowo
km 0+000 do km 0+330

2020

mb.

330,00

222 273,77

162 873,77

59400,00

7

Budowa ulic w Sicienku - droga
stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z Sicienko
ul. Lipową

2020

mb.

113,00

211 557,82

105 779,82

105 778,00

Budowa drogi gminnej G50306C w
Łukowcu

2020

mb.

1 217,00

602 433,07

301 217,07

8

Łukowiec

844 625,00

301 216,00

PB - 1 666 817,13
FDS -1 620
963,00

PB - 338 216,35
FDS -338 216,00
Zadanie zakończone
FDS
Opracowanie
dokumentacji
technicznej, kanł
technologiczny
UM-FOGR
Zakończono etap I

FDS
Inwestycja
zakończona
Zadanie zakończone
FDS

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C
Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do
km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km Samsieczno-Marynin
0+603,60 w tym wykup gruntów
zajętych pod drogę
Przebudowa dróg gminnych w
Osówcu- budowa ul. Przy Lesie Osówiec
opracowanie dokumentacji
Rozbudowa drogi gminnej w TrzcińcuTrzciniec
dokumentacja projektowa
Budowa drogi gminnej w Mochlu (
działka nr 176 oraz części działek nr
190 i 219) - wykup gruntu
Rozbudowa drogi gminnej G50333C
Sicienko-Dąbrówka Nowa - wykup
gruntów
Remont drogi gminnej G 50335C na
odcinku Mochle - Szczutki od
km.0+000 do km 0+1800

mb.

463,20

318 333,61

310 333,61

8 000,00

2020

kpl.

1

40 530,50

40 530,50

0,00

Dokumentacja
techniczna

0,00

Wydatek
niewygasający34 799,16 zł
z 2019 r.

2020

kpl.

1

0,00

0,00

Mochle

2020

kpl.

1

2 750,00

2 750,00

Sicienko, Dąbrówka
Nowa

2020

kpl.

1

0,00

0,00

0,00

Wydano ZRID
Wniosek do FDS

Mochle - Szczutki

2020

mb.

1 800,00

395 365,05

118 610,05

276 755,00

Zadanie zakończone
FDS

2020

kpl.

1

11 341,26

11 341,26

0,00

Dokumentacja
techniczna

Trzemiętówko

2020

kpl.

1

11 931,00

11 931,00

0,00

mapa, badania
geotechniczne,
koncepcja

Kruszyn

2020

kpl.

1

13 284,00

13 284,00

0,00

mapa, badania
geotechniczne,
koncepcja

2020

ton

12 000

488 463,00

488 463,00

0,00

5 tys tonkruszywo
7 tys ton - gruz

Opracowanie dokumentacji technicznej
na remont drogi gminnej w Strzelewie Strzelewo
na odcinku od DK Nr 10 do tartaku.
Przebudowa drogi gminnej w
Trzemiętówku - opracowanie
dokumentacji technicznej
Budowa ulic w Kruszynie Rozbudowa
ul. Leśnej w Kruszynie , etap II opracowanie dokumentacji technicznej

FDS
Zakończono odcinek I
FDS -246 077,00
płatne w 2021

2020

Zakup gruzu i kruszywa do remontu
Gmina Sicienko
dróg

0,00 Zadanie zakończone

19

Remonty
dróg
o
tłuczniowej i gruntowej

20

nawierzchni

W tym równiarka
drogowa:
Wynajęta z BPRD
- 153 098,10

Gmina Sicienko

2020

kpl.

1

420 847,59

420 847,59

0,00

Wykonanie i dostawa znaków i
tabliczek do oznakowania dróg
gminnych i ulic

Gmina Sicienko

2020

kpl.

1

38 584,85

38 584,85

0,00

21

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

Samsieczno

2020

mb.

1 040

189 000,00

0,00

189 000,00

Powiat Bydgoski

22

Remont chodnika w ciągu ul.
Nakielskiej w Sicienku

Sicienko

2020

mb.

173

56933,01

0,00

56 933,01

Powiat Bydgoski

Sicienko

2020

mb.

400

65000,00

15000,00

50 000,00

Powiat Bydgoski

23

24

Remont i modernizacja urządzeń
odwodnienia drogowego przy drodze
powiatowej w ciągu ul. Mroteckiej w
Sicienku (od ul. Sportowej do ul.
Przemysłowej)
Przebudowa dróg gminnych i
osiedlowych poprzez powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni- przebudowa
drogi gminnej w Mochlu (dz. nr
161/32, 161/44,161/53,161/55) wykup gruntów.

Mochle

2020

kpl.

1

0,00

0,00

Postępowanie ws.
ustalenia
wysokosci
0,00
odszkodowania
nie zostało
zakończone

25

Remont nawierzchni na ulicy
Ogrodowej w Sicienku.

Sicienko

2020

mb.

325

81 742,73

81 742,73

0,00

26

Remont cząstkowy dróg powiatowych
o nawierzchni bitumicznej na terenie
gminy Sicienko

Gmina Sicienko

2020

m2

800,00

50 000,00

0,00

50 000,00

nowe drogi

mb.

8 711,68

nowe nakładki bitumiczne

mb.

1 365,00

nowe chodniki

mb.

346,00

ścieżki pieszo-rowerowe

mb.

2000,00

kanalizacja deszczowa

mb.

832,50

RAZEM INWESTYCJE I REMONTY
DRODOWE

8 923 068,27

3 017 148,78

5 905 919,49

Powiat Bydgoski

Powiat Bydgoski
BP- FDS
UM - FOGR

dokumentacje techniczne

szt.

4

kruszywo do remontu dróg

ton

12 000

IV/20

OBIEKTY KOMUNALNE
UE/RPO/ZIT
Inwestycja
zakończona

1

Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzędu Gminy
w Sicienku ul. Mrotecka 9

Sicienko

2020

szt.

1

328 263,37

71 500,21

256763,16

2

Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Sicienku

Sicienko

2020

szt.

1

0,00

0,00

0,00

3

Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Sicienku - dostaw i montaż układów
klimatyzacji

Sicienko

2020

kpl.

1

48 470,00

48 470,00

0,00 Zadanie zakończone

4

Adaptacja pomieszczeń na biura w
budynku przy ul. Sportowej 2

Sicienko

2020

kpl.

1

74 110,46

74 110,46

0,00 Zadanie zakończone

5

Remont pomieszczeń w budynku UG
w Sicienku

Sicienko

2020

kpl.

1

63 789,22

63 789,22

0,00

Remont instalacji c.o. w budynku UG
Remont biur na parterze
Naprawa instalacji odgromowej na
budynku
Remont wiatrołapu przy wejściu
głównym do budynku UG

Sicienko
Sicienko

2020
2020

kpl.
kpl.

1
1

7 257,00
19 000,00

7 257,00
19 000,00

0,00
0,00

Sicienko

2020

kpl.

1

6 332,22

6 332,22

0,00

Sicienko

2020

kpl.

1

18 000,00

18 000,00

0,00

Remont biur nr 10, 19
Wykonanie balustrady przy wejściu do
USC
Remont kanalizacji sanitarnej
zewnętrznej przy budynku UG w
Sicienku

Sicienko

2020

kpl.

1

10 000,00

10 000,00

0,00

Sicienko

2020

kpl.

1

3 200,00

3 200,00

0,00

Sicienko

2020

kpl.

1

5 922,08

5 922,08

0,00

a
b
c
d
e
f
6

7

Remont budynku użyteczności
publicznej z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w Wojnowie oraz
remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.

Wojnowo, Osówiec

2020

szt.

2

15 000,00

15 000,00

Wydatek
niewygasający139 584,70 zł
do 30.04.2020
Wykonano etap II

Zadanie
zakończone

Zadanie zakończone

Podpisana umowa z
PROW na
0,00
dofinansowanie.
Zadanie realizowane

Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku na działce 48/4
w Wojnowie
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
wokół budynku siedziby Gminybudowa kanalizacji deszczowej wokół
budynku Urzędu Gminy.

8

9

Wymiana pokrycia dachowego na
budynku remizy OSP Wojnowo

10

Wojnowo

2020

szt.

1

22 015,00

22 015,00

0,00

Sicienko

2020

kpl.

1

70 999,12

70 999,12

0,00 zakończone

Wojnowo

2020

kpl.
m2

1
143

39 951,58

39 951,58

0,00 zakończone

szt.

2
668 520,83

411 757,67

Zmodernizowane obiekty
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE
Dokumentacje techniczne

szt.

V/20

1

Zadannie

Zadannie

256763,16

0

UE/RPO/ZIT
2014-2020

OBIEKTY GOK

Modernizacja budynku świetlicy w
Dąbrówce Nowej -przełożenie
pokrycia dachu

Dąbrówka Nowa

2020

Nowe budynki GOK

szt.

1

szt.

0

szt.

0

RAZEM OBIEKTY GOK
Zmodernizowane budynki GOK

0,00

0,00

Nie wyłoniono
wykonawcy robót.
0,00
Zadanie
przeniesione na
rok 2021

0,00

0,00

0,00

1 520 703,28

182 035,82

1 338 667,46

X

OBIEKTY OŚWIATY

VI/20
1

Dokumentacja
techniczna

Przebudowa części budynku Szkoły
Podstawowej w Trzemiętowie z
częścią przedszkolną - polegająca na
przebudowie istniejącej części
przedszkolnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja
budynków oświatowych dla potrzeb
przedszkolnych”

Trzemiętowo

2020

kpl.

1

RFIL
Zadanie
zakończone

Modernizacja sal gimnastycznych w
obiektach oświatowych Gminy
Sicienko - Modernizacja Sali
gimnastycznej w SP Sicienko

2

RAZEM OBIEKTY OŚWIATY

Sicienko

2020

Zmodernizowane
budynki

VII/20

szt.

1

6 832,20

6 832,20

0,00

szt.

2

1 527 535,48

188 868,02

1 338 667,46

Budowa plac zabaw w Sicienku

Sicienko

2020

szt.

1

115 211,64

2

Budowa plac zabaw w Wojnowie
Budowa siłowni zewnętrznej w
Gliszczu
Budowa siłowni zewnętrznej przy
świetlicy w Zielonczynie opracowanie dokumentacji
Zakup i montaż urządzenia
rekreacyjnego na boisku w
Wierzchucicach położonego na dz. nr
169/1 i 169/2

Wojnowo

2020

szt.

1

102 355,68

Gliszcz

2020

szt.

1

21 536,07

21 536,07

0,00

Zielonczyn

2020

szt.

1

736,77

736,77

0,00

Wierzchucice

2020

szt.

1

15 831,83

15 831,83

0,00

0,00

4

5

RFIL

INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

1

3

Dokumentacja
techniczna

73 609,32

UE-PROW.LGD

143958,00 Zadanie zakończone
Zadanie
zakończone
Dokumentacja
techniczna

Zakończono I etap
zagospodarowania
terenu

6

Wykonanie projektu ogrodu
sensorycznego w Kruszynie

Kruszyn

2020

szt.

1

5 000,00

5 000,00

7

Budowa ogrodzenia placu zabaw w
Teresinie

Teresin

2020

kpl.

1

13 200,00

13 200,00

0,00 Zadania zakończone

szt.

0
273 871,99

129 913,99

143958,00 UE-PROW.LGD

szt.

2

36 550,00

36 550,00

0,00 Zadanie zakończone

Nowe obiekty
RAZEM S,T I R
dokumentacje techniczne

Dokumentacja
techniczna
FS - 13 058,18

ZAKUPY INWESTYCYJNE
VIII/20
1

Wykup urządzeń diagnostycznych

Sicienko

2020

szt.

1

Budżet Państwa
Gmina Dobrcz
Zadanie zakończone

2

Dofinansowanie zakupu samochodu
dla Komisariatu Policji w Koronowie

Gmina Sicienko

2020

szt.

1

107 133,00

20 000,00

3

Dofinansowanie zakupu zestawu
hydraulicznego dla OSP Kruszyn

Gmina Sicienko

2020

szt.

1

24 600,00

4 232,00

20368,00 Zadanie zakończone

4

Instalacja syreny elektrycznej wraz z
systemem zdalnego uruchamiania DSP
w remizie OSP Łukowiec

Gmina Sicienko

2020

szt.

1

17 200,00

17 200,00

0,00 Zadanie zakończone

5

Zakup ciągnika dla potrzeb Zakładu
Komunalnego w Sicienku

Gmina Sicienko

2020

szt.

1

200 490,00

0,00

200 490,00 Zadanie zakończone

szt.

2

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nowe pojazdy

1

Podniesienie standardu oświetlenia
nowa linia
poprzez zakup i montaż lampy przy
przystanku autobusowym w Strzelewie nowe pkt. świetlne

2020

2

Podniesienie standardu oświetlenia
ulicznego w sołectwie Samsieczno.

nowa linia
nowe pkt. świetlne

2020

3

Podniesienie standardu oświetlenia
nowa linia
drogowego poprzez dowieszenie lampy
na skrzyżowaniu drogi powiatowej z
drogą gminną w kierunku Gliszcz Kol. nowe pkt. świetlne

2020

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na ul. Starowiejskiej w
Osówcu poprzez podwieszenie 2
nowych pkt świetlnych.

2020

5
6

77 982,00

Budżet Państwa

Zakład Komunalny

307991,00

OŚWIETLENIE DROGOWE

IX/20

4

385 973,00

87133,00

nowa linia
nowe pkt. świetlne

Zamontowanie 1 lampy na placu zabaw nowa linia
w Osówcu (ul. Bajkowa)
nowe pkt. świetlne

2020

Wykonanie oświetlenia na drodze
gminnej w Smolarach.

2020

nowa linia
nowe pkt. świetlne

mb.

0

szt.
mb.
szt.

1
0
4

mb.

0

szt.

1

mb.

0

szt.

2

mb.

0

szt.

1

mb.
szt.

0
1

1 362,37

1 362,37

0,00

FS- 1 362,37
Zakończone

4719,49

4719,49

0,00

FS- 4 150,00
Zakończone

1 362,37

1 362,37

0,00

FS- 1 362,37
Zakończone

2 359,12

2 359,12

0,00

FS- 2 359,12
Zakończone

1 362,37

1 362,37

0,00

FS- 1 200,00
Zakończone

5 060,87

5 060,87

0,00

FS- 5 000,00
Zakończone

Podniesienie standardu oświetlenia na
ul. Piaskowej w Zielonczynie

nowa linia

Podniesienie standardu oświetlenia na
ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej

nowa linia

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego w ciągu dr. powiatowej,
przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie

nowa linia

Podniesienie standardu oświetlenia na
ul. Kolejowej w Sicienku

nowa linia

Wybudowanie oświetlenia ulicznego
na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej
- etap II
Wykonanie projektu i budowa
oświetlenia przy ul. Brzozowej w
Kruszynie(3,4 lampy)

nowa linia

13

Budowa oświetlenia ulicznego na dz.
163/2 w Nowej Rudzie - etap I

nowa linia

14

Wykonanie projektu oświetlenia drogi
wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w
stronę Wojnowa)

15

Budowa oświetlenia w Osówcu
ul. Przy Lesie - 2 punkty

7

8

9

10

11

12

16

17
18

Wykonanie projektu na budowę
oświetlenia w Nowaczkowie (przy
zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku
domu nr 17)
Budowa oświetlenia przystanku
autobusowego w Pawłówku (w
kierunku Bydgoszczy)
Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej

nowe pkt. świetlne

8 420,57

8 420,57

0,00

FS- 6 000,00
Zakończone

4709,14

4709,14

0,00

Zakończone

5600,00

5600,00

0,00

Zakończone

1476,00

1476,00

0,00

Zakończone

230
2

18573,00

18573,00

0,00

FS- 10 000,00
Zakończone

mb.
szt.

158
3

24 962,55

24 962,55

0,00

FS- 10 923,68
Zakończone

2020

mb.
szt.

300
3

27 675,00

27 675,00

0,00

FS- 15 773,58
Zakończone

2020

kpl.

1

13 026,93

13 026,93

0,00

FS - 10 000,00
Dokument. Tech.

mb.

0

6 642,00

6 642,00

0,00

FS- 6 642,00
Zakończ0. etap
VII

4 056,54

4 056,54

0,00

FS - 4 056,54
Dokument. Tech.

22 383,54

22 383,54

0,00

FS- 10 000,00
Zakończone

20 049,00

20 049,00

0,00

FS - 17 208,28

mb.

194

szt.

1

mb.

55

szt.

2

mb.

0

szt.

1

mb.

0

szt.

1

2020

mb.
szt.

2020

2020

2020
nowe pkt. świetlne
2020
nowe pkt. świetlne
2020
nowe pkt. świetlne

nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne
dokumentacja techniczna
nowa linia
nowe pkt. świetlne

dokumentacja techniczna

2020

szt.

2020

nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia

2020
2020

2

kpl.

1

mb.

105

szt.

1

mb.

261

w Sicienku

nowe pkt. świetlne

19

Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w nowa linia
Sicienku
nowe pkt. świetlne

20

Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Goncarzewy

21

22

Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w
Sicienku
Wykonanie projektu oświetlenia ul.
Wiatrakowej i ul. Wiśniowej w
Sicienku

nowe pkt. świetlne

szt.

2

0,00

Projekt
zakończony

6 949,50

6 949,50

0,00

FS - 5 000,00
Projekt
zakończony

6 513,47

0,00

FS - 6 513,47
Dokument. Tech.

dokumentacja techniczna

2020

kpl.

1

4 301,93

4 301,93

0,00

FS - 4 301,93
Dokument. Tech.

dokumentacja techniczna

2020

kpl.

1

8 970,39

8 970,39

0,00

FS - 8 970,39
Dokument. Tech.

mb.

109

20 950,59

20 950,59

0,00

FS - 20 950,59
Projekt
zakończony

3 874,50

3 874,50

0,00

FS - 3 874,50
Zakończo. III etap

3 751,50

2 251,50

1500,00

0,00

nowa linia

Budowa oświetlenia drogowego w
Pawłówku ul. Dębowa - II etap

nowa linia

30

0

26 196,54

6 513,47

Budowa oświetlenia na ul. Polnej w
Zielonczynie - etap III

nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne

Budowa oświetlenia drogowego w
Maryninie - opracowanie dokumentacji dokumentacja techniczna
technicznej
nowa linia
Budowa oświetlenia drogowego w
Trzemiętowie Kol.- etap I
nowe pkt. świetlne
Budowa oświetlenia drogowego w
Szczutkach - etap II

mb.

26 196,54

1

nowa linia

29

5

kpl.

Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w
Wojnowie wraz z zasilaniem

28

szt.

Zakończono etap
II

2020

24

27

2020

mb.

2
173

dokumentacja techniczna

Budowa oświetlenia drogowego na
ulicy Modrzewiowej w Pawłówku opracowanie dokumentacji technicznej

26

2020

nowa linia

23

25

szt.

nowa linia

nowe pkt. świetlne
nowa linia
Budowa oświetlenia drogowego w
Trzemiętówku (opłata przyłączeniowa) nowe pkt. świetlne

2020
2020

szt.

3

mb.

0

szt.

1
0

mb.
2020

Mieszkańcy
Zakończono II
etap

szt.

1

2020

kpl.

1

7 249,62

7 249,62

2020

mb.
szt.

122
2

18 644,22

18 644,22

mb.

0

szt.
mb.
szt.

1
0
0

3 751,50

3 751,50

0,00

Zakończono etap
II

161,84

161,84

0,00

Projekt
zakończony

2020
2020

FS - 6 500,00
Dokument. Tech.
FS - 13 500,00
0,00
Zakończono etap I

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Dąbrówka Nowa, ul. Dworska

nowa linia

32

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Sicienko, ul. Bydgoska

33

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

34

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Sicienko, ul. Mrotecka

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

31

nowe pkt. świetlne

2020
2020
2020

nowa linia
RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE

nowe pkt. świetlne

2020

dokumentacja technicz.
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY

GMINA SICIENKO

mb.

0

szt.

1

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

0
Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2020
1
0
Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2020
1
0
Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2020
1

2020

2020

szt.

1707
47

szt.

6

X

X

Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2020

285 116,46

21 632 025,70

283 616,46

9 171 476,00

1 500,00

Mieszkańcy
ul. Dębowej w
Pawłówku

12 460 549,70

UE 2014-2020
4 562 637,12

Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Luty 2021 rok.
Opracował: Krzysztof Kula

158

