
Dział Rozdział Nazwa

Wydatki 

planowane na 

2020 r. po 

zmianach

Wydatki  

inwestycyjne w 

okresie 

sprawozdawczym do 

30.06.2020 r.

Uwagi

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,00

01008

Podpiętrzenie jeziora w Księtem - badania 

geologiczne, dokumentacja

20 000,00 0,00 Wykonanie badań i dokumentacji zostało zlecone i będzie 

zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 18 708,00 0,00

01010 Przyłącza wodociągowe   na terenie Gminy 

Świedziebnia

18 708,00 0,00 Przyłącza są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek 

mieszkańców. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie 

zostały wydatkowane.

600 Transport i łączność 1 725 042,00 180 000,00

60016 Modernizacja drogi gminnej Zduny – Janowo 

(wykup gruntów, podział geodezycjny, 

dokumentacja)

195 000,00 42 878,87 W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację 

projektową, zlecony został podział geodezyjny. Wykup 

gruntu jest planowany w II półroczu br.

60016 Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Księte 20 000,00 0,00 Do wykupu gruntu potrzebne jest sporządzenie podziału 

geodezyjnego. W okresie sprawozdawczym na powyższy 

cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.

60016 Modernizacja drogi wewnętrznej Zduny – Firany 

ok. 711 m, planowany udział dofinansowania z 

FOGR

200 000,00 0,00 W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na 

wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, 

zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Budowa chodników na terenie Gminy 

Świedziebni

40 000,00 0,00 W okresie sprawozdawczym na powyższy cel środki 

finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania 

planowana w II półroczu br.

60016 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zasady I - długość 220 m

49 600,00 49 594,83 Zadanie zakończone w marcu br. Wartość nakładów 

przyjętych na środek trwały 49.594,83 zł

60016 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zasady II - długość 250 m

50 400,00 50 368,50 Zadanie zakończone w marcu br. Wartość nakładów 

przyjętych na środek trwały 50.368,50 zł

60016 Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w 

miejscowości Chlebowo - Dzierzno (droga 

łącząca z gminą Brodnica) ok. 753 m

166 000,00 4 920,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł. W czerwcu 

bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego 

zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać 

zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Przebudowa, modernizacja drogi do stacji 

kontroli pojazdów w miejscowości Świedziebnia 

ok. 163 m

52 000,00 4 935,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 4.935,00 zł. W czerwcu 

bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego 

zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać 

zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Przebudowa, modernizacja drogi przy boisku 

gminnym w miejscowości Świedziebnia ok. 160 

m

50 500,00 4 305,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 4.305,00 zł. W czerwcu 

bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego 

zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać 

zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Świedziebnia, planowany udział dofinansowania 

z FOGR

300 000,00 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

60016 Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w 

miejscowości Janowo od drogi Mełno-Księte, 

kontynuacja do mostka  ok. 711 m 

169 000,00 5 535,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. W czerwcu 

bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego 

zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać 

zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zasady (Niemiecka kolonia) - dokumentacja

5 000,00 4 920,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł.   

60016 Przebudowa, modernizacja drogi gminnej za 

świetlicą w miejscowości Księte w stronę 

Gołkowa ok. 736 m

160 000,00 5 535,00 W I półroczu wykonano dokumentację projektową i 

poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. W czerwcu 

bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego 

zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać 

zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60016 Wykup gruntu o pow. 0,1345 ha w celu 

poszerzenia i prawidłowego korzystania z drogi 

gminnej w miejscowości Chlebowo 

10 000,00 7 007,80 Zadanie zakończone w maju br. Wartość nakładów 

przyjętych na środek trwały 7.007,80 zł

60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

na dofinansowanie budowy drogi powiatowej 

Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica 

157 542,00 0,00 Zaplanowana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową 

wynosi 157.542,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu 

bieżącego roku.

60016 Wykup gruntu w miejscowości Rokitnica-

Świedziebnia pod drogę 

100 000,00 0,00 Zlecony został podział geodezyjny podziału nieruchomości 

w celu wykupu gruntu.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2020 r. 

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Świedziebnia za I półrocze 2020 roku



750 Administracja publiczna 17 358,00 10 264,13

75023 Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 17 358,00 10 264,13 Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, 

Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych 

poprawiających komunikacje z mieszkańcami. W I półroczu 

2020 r. dokonano zakupu: Dostawy środowiska 

informatycznego i uruchomienia Systemu na nowym 

środowisku teleinformatycznym. 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

39 000,00 0,00

75412 Wykup gruntu o pow. 0,1527 ha przy OSP-

Świetlica w Kłuśnie w celu uregulowania prawa 

własności

28 000,00 0,00 Konieczne jest uregulowanie stanu prawnego własności 

nieruchomości w celu dokonania zakupu gruntu. Realizacja 

zadania planowana w II półroczu br.

75412 Zakup motopompy dla OSP w Księtem - wkład 

własny Gminy

11 000,00 0,00 Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 r.

801 Oświata i wychowanie 170 000,00 0,00

80101 Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej – 

Filie w miejscowościach Michałki i Zasady

30 000,00 0,00 W I półroczu prowadzone były przygotowania do 

inwestycji, jej realizacja jest planowana w II półroczu 2020 

r.

80101 Budowa hali sportowej – przy Szkole 

Podstawowej w miejscowości Janowo 

(dokumentacja)

90 000,00 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 

wydatkowane.

80101 Wykup gruntu pod budowę hali sportowej – 

przy  Szkole Podstawowej w miejscowości 

Janowo

50 000,00 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 

wydatkowane.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 450 000,00 12 000,00

90002 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych

2 400 000,00 12 000,00 W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na 

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu RPKP. 

Aktualnie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze 

środków europejskich jest na etapie procedowania.

90015 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Świedziebnia

50 000,00 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 

wydatkowane.

R a z e m 4 440 108,00 202 264,13
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