
Dział Rozdział Nazwa

Wydatki 
planowane na 

2022 r. po 
zmianach

Wydatki  
inwestycyjne w 

okresie 
sprawozdawczym do 

30.06.2022 r.

Uwagi

1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 57 793,79 0,00

01008 Podniesienie poziomu lustra - podpiętrzenie 
jeziora w Księtem

57 793,79 0,00 Została wydana decyzja środowiskowa. W I półroczu nie 
zostały wydatkowane środki finansowe. 

010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 95 000,00 12 272,48
01010 Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy 

Świedziebnia
15 000,00 0,00 Przyłącza są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek 

mieszkańców. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie 
zostały wydatkowane.

01044 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Świedziebni - dokumentacja

80 000,00 12 272,48 Wykonywana jest dokumentacja dotycząca modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Świedziebni. Zapłacono rachunek 
dotyczący przygotowywania dokumentów do projektu 
budowlanego i technicznego. Zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach do zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz zlecono sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

600 Transport i łączność 5 618 604,52 241,90
60016 Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz 

z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w 
związku z rozbudową (ok. 3,402 km)

5 001 631,01 45,00 Dnia 25.04.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie 
zadania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 2.000.815,00 zł. Przeprowadzono przetarg i dnia 
23.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą - termin 
wykonania zadania do dnia 31.10.2022 r. W I półroczu na 
powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 45,00 zł. 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Świedziebnia 
na dzień 30.06.2022 r. 

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się 
WPF Gminy Świedziebnia za I półrocze 2022 roku



60016 Wykup - odszkodowania za grunty pod drogę 
gminnej Zduny - Janowo

160 000,00 0,00 Oczekuje się na decyzję ze starostwa o wysokości 
odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję drogową - 
przewidywane ich wydanie w lipcu b.r. W I półroczu na 
powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. 
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2022 r.

60016 Przebudowa drogi gminnej Tereszewko-Zasadki - 
dokumentacja  

106 973,51 0,00 Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. Zlecono 
wykonanie prac geodezyjnych związanych z ustaleniem 
przebiegu granic pasa drogowego. W I półroczu na 
powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.

60016 Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica 
Nowa - Świedziebnia

350 000,00 196,90 W I półroczu złożono w starostwie zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych oraz skierowano do 
ministerstwa cyfryzacji wniosek o odstąpienie od 
obowiązku budowy kanału technologicznego. Oczekuje sie 
na odpowiedź z ministerstwa cyfryzacji. W I półroczu 
wydatkowano środki w kwocie 196,90 zł dotyczące 
pobranych dokumentów geodezyjnych.

750 Administracja publiczna 842 946,64 1 946,64
75023 Nabycie lokalu użytkowego w Świedziebni 

znajdującego się w budynku, w którym 
funkcjonuje Urząd Gminy w Świedziebni

370 000,00 0,00 W I półroczu podpisano z przedstawicielami Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy protokół rokowań w sprawie 
nabycia lokalu użytkowego o pow. 203,51 m2, 
umiejscowionego na parterze budynku stanowiącego 
siedzibę Urzędu Gminy Świedziebnia za kwotę 299.000,00 
zł. Planowane zawarcie aktu notarialnego w lipcu b.r.

75023 Modernizacja budynku administracyjnego w 
Świedziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy 
w Świedziebni.

315 000,00 0,00 W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych nakładów 
finansowych, gdyż w pierwszej kolejności planowany jest 
wykup lokalu znajdującego się w budynku, w którym 
funkcjonuje Urząd Gminy w Świedziebni.

75023 Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 56 946,64 1 946,64 W I półroczu wydatkowano środki na realizację 4 etapu 
projektu - E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, 
System Informacji Przestrzennej.



75023 Zadanie "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i 
zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów 
informatycznych

101 000,00 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 
wydatkowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu 
b.r.

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

28 000,00 0,00

75405 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na 
dofinansowanie zakupu drona dla Komendy 
Powiatowej Policji w Brodnicy 

3 000,00 0,00 Planowany termin podpisania porozumienia i przekazania 
dotacji w II półroczu 2022 r.

75412 Wykup grunty przy remizie OSP w Kłuśnie 25 000,00 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 
wydatkowane.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 450 398,54 53 889,00
92109 Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz 

z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Okalewko

139 999,64 9 594,00 Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. 
Poniesiono nakłady na projekt budowlany. Została wydana 
decyzja o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania 
planowana w II półroczu 2022 r.

92109 Zakup 2 klimatyzatorów i kompletu chłodniczego 
do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych

40 398,90 0,00 W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały 
wydatkowane. Realizacja zadania planowa w II półroczu b.r.

92109 Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w 
miejscowości Świedziebnia

2 270 000,00 44 295,00 W I półroczu poniesiono nakłady na projekt budowlany i 
techniczny. Została wydana decyzja o pozwoleniu na 
budowę. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację 
zadania w lipcu b.r.

R a z e m 9 092 743,49 68 350,02

Świedziebnia, dnia 25.08.2022 r.
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