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Dz. Rozdz. Zadanie inwestycyjne 

Wydatki 

planowane  

na 2015 r. 

Wydatki  

inwestycyjne w 

okresie 

sprawozdawczym 

do 31.12.2015 

Środki na 

rachunku 

inwest. 

na BO 

Środki na 

rachunku 

inwest. na 

BZ 

 

U w a g i 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010  Infrastruktura 

wodociągowa i sanitacja wsi 

45.000,00 40.179,28    

 01095 Budowa przyłączy 

wodociągowych 

26.000,00 21.330,28   W miejscowościach : Księte – 2.982,22 zł, Michałki -

1.393,64 zł, Janowo – 9.092,62 zł, Ostrów – 4.983,00 zł, 

Wartość nakładów netto + Vat do rozliczenia – 2.878,80 

zł 

 01095 Zakup przyczepy do osadu 19.000,00 18.849,00   Przyjęto do ewidencji środków trwałych 

600  Transport i łączność 555.581,00 289.132,18    

 60016 Droga Rokitnica Nowa – 

Chlebowo – powierzchniowe 

utrwalenie emulsją i grysem na 

istniejącej podbudowie 

tłuczniowej na odcinku 0,920 km 

112.000,00 111.176,01   Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Urzędu 

Marszałkowskiego  w kwocie 50.815,21 zł 

 60016 Nawierzchnia asfaltowa na 

drogach wewnętrznych osiedla 

domków jednorodzinnych 

(dokumentacja, projekt) 

130.581,00 0,00    Zadanie to nie zostało zrealizowane ponieważ gmina 

Świedziebnia nie została zakwalifikowana do 

współfinansowana budowy drogi osiedlowej z udziałem 

środków europejskich 

  Nawierzchnia asfaltowa na 

drodze w Dzierznie wzdłuż 

posesji P. Polanowskiego i 

Piekalskiego II etap 

137.000,00 135.726,35 813,26 15,00 Nakłady przejęte na środek trwały o wartości 

152.169,45 zł 

 60016 Nawierzchnia asfaltowa na 

drodze w Grzębach  II etap 

127.000,00 0,00   Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym – 

126.035,64, przejęte na środek trwały. 

Nakłady  niesfinansowane, ponieważ gmina odstąpiła od 

zaciągnięcia planowanego kredytu. 

 60016 Modernizacja drogi 

Świedziebnia -  Ciszyn 

10.000,00 3.301,00   W okresie sprawozdawczym sfinansowano pomiary 

geodezyjne i dokumentację. 



 60016 Budowa chodnika w 

miejscowości Świedziebnia I 

aleja domków jednorodzinnych 

39.000,00 38.928,82   .Nakłady przeniesione na środek trwały  

  Wykup gruntu zajętego pod 

drogę Janowo Brodniczka  

0,00 0,00 2.066,84   Wykup od p. Buchalskiego zam. Janowo 

  Wykup gruntu zajętego pod 

drogę w Świedziebni aleja 

dom. jednorodzinnych 

0,00 0,00 8.206,60   Wykup od P. Szeptuch zam. Świedziebnia 

750  Administracja publiczna  26.023,00 27.370,27    

 75023 Wkład własny gminy - 

współdziałanie przy realizacji 

projektu „Infostrada Pomorza i 

Kujaw” 

16.023,00 7.370,27   Projekt realizowany jest od 2013 roku, koniec realizacji  

nastąpił w grudniu 2015 roku 

 75023 Przebudowa schodów 

zewnętrznych do budynku 

administracji 

20.000,00 20.000,00   Nakłady przeniesiono na zwiększenie wartości środka 

trwałego 

754  Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

25.000,00 25.000,00    

 75405 Wplata na Fundusz Wsparcia 

Komendy Powiatowej Policji w 

Brodnicy – dofinansowanie 

zakupu samochodu policyjnego 

15.000,00 15.000,00   Porozumienie zawarte w dniu 9 lutego 2015 roku, środki 

przekazane i wykorzystane na  dofinansowanie zakupu 

pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Górznie – 

627,19 zł i zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Brodnicy -14.372,81 zł  

 75411 Wpłata na Fundusz Wsparcia  

Państwowej Straży Pożarnej 

w Brodnicy  

10.000,00 10.000,00   Porozumienie zawarte w dniu 27 maja 2015 r. z 

przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji 

budynku głównego KPPSP  w  Brodnicy 

801  Oświata i wychowanie  136.137,00 108.245,27    

 80101 Innowacja edukacji w 

województwie kujawsko-

pomorskim – zbudowanie 

systemu dystrybucji i treści 

edukacyjnej 

16.137,00 16.136,71   Realizacja projektu z  udziałem środków 

europejskich – 25% wkład gminy – 16.136,71 

Udział środków z EFRR – 48.410,12 zł 

Nakłady przeniesiono na środek trwały w kwocie 

64.546,83 zł 



 80101 Przebudowa i rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w 

Świedziebni 

100.000,00 92.108,56   W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty 

pomiarów,  map, inwentaryzacji budowlanej, 

dokumentacji  i przebudowy urządzeń 

elektroenerget,  

nakłady niesfinansowane 1.500,00 zł 

 80101 Chodnik z kostki brukowej na 

placu szkolnym Sz. P. 

w Janowie 

20.000,00 0,00   Odstąpiono od realizacji tego zadania na rzecz 

innej inwestycji  oświatowej 

851  Ochrona Zdrowia  45.000,00 44.180,64    

 85195 Dotacja celowa na zakup 

sprzętu medycznego dla ZOZ 

w Brodnicy 

45.000,00 44.180,64   Umowa na udzielenie dotacji dla ZOZ SPZOZ                                                    

Nr 1/DC/GŚWI/2015 z dnia 22.04.2015 

921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

116.375,00 116.256,48    

 92109 

 

- remont i modernizacja 

budynku społeczno - 

kulturalnego na terenie gminy 

Świedziebnia w miejscowości 

Kłuśno (przebudowa garażu 

na kuchnię,                                                            

- zakup garażu 

wolnostojącego) 

- zakup i montaż chłodni do 

budynku społeczno – 

kulturalnego w miejscowości 

Okalewko 

 

82.000,00 

 

 

 

 

 

23.375,00 

 

11.000,00 

81.996,18 

 

 

 

 

 

23.351,00 

 

10.909,30 

  Nakłady przeniesione na zwiększenie środka 

trwałego – 81.996,18 zł 

 

 

 

 

 

Przyjęto do ewidencji środków trwałych 

 

Przyjęto do ewidencji środków trwałych 

  R a z e m 949.116,00 650.364,12 11.140,70 15,00  

Sporządził          Jolanta Rakoczy                      Świedziebnia, dnia   16.03.2016                                             Zatwierdził: 

                Wójt  

                Szymon Zalewski 


