
Wykonanie wydatki inwestycyjnych  w okresie do 31.12.2014 r.            

Dz. Rozd

z. 

Zadanie inwestycyjne Wydatki 

planowane  

na 2014 r. 

Wydatki  

inwestycyjne w 

okresie 

sprawozdawczym  

Uwagi  

Dodatkowe 

informacje  

1 2 3 4 5 6 7 

O10  Rolnictwo i łowiectwo 591.000,00 575.737,78   

 o1008 Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora 

Księte, gmina Świedziebnia 

404.000,00 402.336,79 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 442.013,19 zł 

Zadanie realizowane z udziałem 

środków z funduszy 

europejskich 

 01010 Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż 

budynku 18 rodzinnego w Świedziebni 

20.000,00 17.220,00 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 17.220,00 zł 

 

 01010 Zakup ciągnika  

 

159.000,00 156.180,99 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 156.180,99 zł 

 

 01010 Zakup zamrażalki do rur wodociągowych 8.000,00 0,00  Rezygnacja z zakupu 

600  Transport i łączność 1.618.985,00 1.612.867,67   

 60016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Chlebowo - 

Rokitnica 

887.000,00 886.069,80 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 886.069,80 zł 

Zadanie dofinansowane ze 

środków FOGR w kwocie 

80.000,00 zl 

 60016 Nawierzchnia asfaltowa na drogach 

wewnętrznych osiedla domków 

jednorodzinnych (dokumentacja, projekt) 

16.000,00 15.583,84  Zadanie kontynuowane 

  Budowa chodnika w miejscowości 

Świedziebnia w kier. Księte 

51.000,00 50.209,75 Nakłady przejęte na 

środek trwały 50.209,75 zł 

 

  Budowa chodnika w miejscowości 

Świedziebnia od szosy rypińskiej w kierunku 

bud. 18 rodzinnego 

39.000,00 38.135,48 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 38.135,48 zł 

 

  Modernizacja drogi w Janowie - Bielki w 

kier. Brodniczki 
 

46.000,00 45.942,96 Wartość nakładów 

przejętych na  środek 

trwały – 45.942,96 zł 

 



  Modernizacja drogi w miejscowości 

Zasady (kier. A.Karczewski - W.Jakubowski) 
 

66.000,00 65.418,78 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 65.418,78 zł 

 

  Modernizacja drogi w miejscowości 

Zduny -Grzęby(od sklepu do szosy 

rypińskiej) 
 

32.000,00 31.960,32 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 31.960,32 zł 

 

  Modernizacja drogi w Michałkach – 

granica gminy w kier. Stawiska 
 

55.000,00 54.446,95 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 54.446,95 zł 

 

  Modernizacja drogi w miejscowości 

Janowo  natrysk 
 

62.000,00 61.992,00 Zwiększenie wartości 

środka trwałego  – 

61.992,00 zł 

 

  Modernizacja drogi w miejscowości 

Księte – Plebanka  
 

32.000,00 31.835,47 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 31.835,47 zł 

 

  Remont i modernizacja drogi Księte pod 

Gołkowo (Fabiański) 
 

40.000,00 39.950,40 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 39.950,40 zł 

 

  Modernizacja drogi z kostki brukowej – aleja 

wewnątrzosiedlowa w Świedziebni 

36.985,00 36.456,80 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 36.456,80 zł 

 

  Remont i modernizacja drogi Ś-bnia - 

Ciszyn (Bugowska-Łepkowski) 
 

43.000,00 42.572,15 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 42.572,15 zł 

 

  Wykup gruntu zajętego pod drogę w 

Świedziebni aleja dom. jednorodzinnych 
 

10.000,00 11.102,40 Środki na rachunku 

inwestycyjnym na dzień 

31.12.2014 r. 

Wykup gruntu zajętego pod 

drogę nastąpi w 2015 r. po 

dokonanym podziale i 

przygotowaniu dokumentacji  

  Budowa chodnika od drogi głównej do 

remizo- świetlicy w miejscowości 

Okalewko 
 

13.000,00 12.597,06 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 12.597,06 zł 

 



  Budowa chodnika od drogi głównej w 

kierunku Szkoły Podstawowej w Janowie 
 

38.000,00 37.566,07 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 37.566,07 zł 

 

  Modernizacja drogi w miejscowości 

Świedziebnia - Krzywda - kier. do p. 

Prelewskiego 

 

44.000,00 43.946,44 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 43.946,44 zł 

 

  Modernizacja drogi w miejscowości 

Granaty od szosy Zasady w stronę sołtysa 

wsi Granaty do skrzyżowania 

 

85.000,00 85.001,00 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 85.001,00 zł 

 

  Modernizacja nawierzchni asfaltowej 

drogi Brodniczka 
 

23.000,00 22.034,00 Wartość nakładów 

przejętych na środek 

trwały – 22.034,00 zł 

 

750  Administracja publiczna  37.000,00 18.068,64   

  Monitoring Urzędu Gminy 8.000,00 7.991,31 Wartość nakładów 

przeniesionych na środek 

trwały- 7.991,31 zł 

 

  Wkład własny gminy - współdziałanie przy 

realizacji projektu „Infostrada Pomorza i 

Kujaw” 

29.000,00 10.077,33  Dalsze współfinansowanie 

projektu Urząd Marszałkowski 

przełożył na 2015 rok 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

22.800,00 22.799,36   

 75411 Wplata na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej 

20.000,00 20.000,00  Przekazanie  środków nastąpiło 

zgodnie z zawartym 

porozumieniem – do 

31.08.2014 

 75412 Dotacja celowa dla OSP Świedziebnia na 

dofinansowanie zakupu rozpieracza do 

ratownictwa drogowego dla OSP w 

Świedziebni 

2.800,00 2.799,36  Przekazanie  środków nastąpiło 

zgodnie z zawartą umową na 

udzielenie dotacji – do 

23.08.2014 

801  Oświata i wychowanie  161.776,00 143.926,47   



 80101 Innowacja edukacji w województwie 

kujawsko-pomorskim – zbudowanie systemu 

dystrybucji i treści edukacyjnej 

8.396,00 0,00   

Urząd Marszałkowski przełożył 

realizację projektu na 2015 rok 

 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Janowie – elewacja , 

docieplenie 

153.380,00 143.926,47 Zwiększono wartość 

środka trwałego o kwotę 

143.926,47 zł 

W dniu  3.07.2014 została 

podpisana umowa na 

wykonanie robót remontowo-

budowlanych. Termin 

zakończenia – do 25.08.2014 

900  Gospodarka komunalna 12.500,00 11.735,20   

 90015 Doświetlenie dróg w miejscowości Michałki 12.500,00 11.735,20  W dniu 3.07.2014 r zostało 

zawarte porozumienie z 

ENERGĄ – oświetlenie  .  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 87.000,00 84.660,64   

 92109 

 

Remont i modernizacja budynku społeczno - 

kulturalnego na terenie gminy Świedziebnia w 

miejscowości Kłuśno 

 

87.000,00 84.660,64 Zwiększono wartość 

środka trwałego o kwotę 

84.660,64 zł  

W dniu 14.03.2014 została 

podpisana umowa na roboty 

budowlane i w dniu 02.06.2014 

aneks do umowy na roboty 

dodatkowe. 

 

  R a z e m 2.531.061,00 2.469.795,06   
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