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Wydatki 
planowane na 
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Wydatki  
inwestycyjne w 
okresie 
sprawozdawczym do 
30.06.2019 r.

Uwagi

1 2 3 4 5 6

010
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 81 000,00 1 150,00

01010 Przyłącza wodociągowe 81 000,00 1 150,00 w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do projektu 
rozbudowy, roboty budowlane zostaną wykonane w 
drugim półroczu bieżącego roku

600 Transport i łączność 1 274 000,00 614 750,00
60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 

w miejscowości Zasadki-Sadłowo 
610 000,00 600 548,90 zadanie zakończone. Wartość nakładów przyjętych na 

środek trwały 624.771,61 zł
60016 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  w 

miejscowości Janowo
260 000,00 5 535,00 w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację 

projektową, roboty budowlane zostaną wykonane w 
drugim półroczu bieżącego roku60016 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  w 

miejscowości Janowo
100 000,00 0,00 realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego 

roku
60016 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  w 

miejscowości Zduny (dokumentacja)
20 000,00 4 920,00 w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do projektu 

rozbudowy, roboty budowlane zostaną wykonane w 
drugim półroczu bieżącego roku

60016 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  w 
miejscowości Dzierzno

100 000,00 0,00 realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego 
roku

60016 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  w 
miejscowości Księte Plebanka

100 000,00 3 746,10 środki na wyodrębmionym rachunku na realizację tego 
zadania

60016 Przebudowa chodnika w m-ści Świedziebnia w 
kierunku Janowa

84 000,00 0,00 realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego 
roku

750 Administracja publiczna 33 581,86 0,00
75023 Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 33 581,86 0,00 realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego 

roku
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754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

6 000,00 0,00

75405 Wpłata na państwowy fundusz celowy – 
dofinansowanie zakupu samochodu 
policyjnego

6 000,00 0,00 W dniu 1 sierpnia 2019 podpisano umowę na udzielenie 
pomocy finansowej na fundusz celowy

801 Oświata i wychowanie 230 000,00 0,00
80101 Budowa hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w miejscowości Janowo
200 000,00 0,00 w roku bieżącym zostaną wykonane prace przygotowawcze 

do realizacji tego zadania w 2020 roku

80101 Budowa chodnika przy Szkole Filialnej w 
miejscowości Zasady Nowe

15 000,00 0,00 realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego 
roku

80101 Budowa  chodnika przy Szkole Filialnej w 
miejscowości Michałki

15 000,00 0,00 realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego 
roku

852 Pomoc społeczna 200 000,00 0,00
85295 Pozostała działalnośc 200 000,00 0,00 uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 

25 lipca 2019 r. odstąpiono od realizacji tego zadania w 
roku bieżącym

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 57 615,10

90002 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

300 000,00 57 615,10 w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na prace 
przygotowawcze do realizacji tego zadania w 2020 roku

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350 000,00 290 484,90
92109 Modernizacja świetlicy w Zasadkach 350 000,00 290 484,90 zadanie zakończone. Wartość nakładów przyjętych na 

środek trwały 296.160,90 zł
926 Kultura fizyczna i sport 550 000,00 0,00

92601 Budowa boiska wraz z bieżnią służącą do 
rekreacji w miejscowości Janowo

550 000,00 0,00 w dniu 23 marca podpisano umowę Nr ZP2722.2019 na 
wykonanie tego zadania. Termin realizacji 30 sierpień 2019 
r.

R a z e m 3 024 581,86 964 000,00
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