
Wydatki inwestycyjne   w okresie do 31.12.2018 r.                Załącznik nr 3 do sprawozdania z  wykonania budżetu w 2018 roku 
Dz. Rozdz.  Wydatki 

planowane  na 
2018 r. po 
zmianach 

Wydatki  inwestycyjne w 
okresie 
sprawozdawczym do 
31.12.2018 r. 

 
U w a g i 

1 2  4 5  

010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacja 
wsi 

1.815.000,00 1.759.790,81  

 01010 Stacja Podniesienia Ciśnienia Wody w 
miejscowości Zduny 

885.000,00 875.802,62 Zadanie zakończone  w czerwcu br.. 
Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 899.072,52 zł. 
Zadanie współfinansowane z udziałem 
środków europejskich. 

 01010 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 850.000,00 822.283,19 Wybudowano 45 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Zadanie zakończono w sierpniu  br. 
Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały 846.714,19 zł.  
Zadanie współfinansowane z udziałem 
środków europejskich. 

 01010 Przyłącza wodociągowe  20.000,00 720,00 Przyłącza są wykonywane w miarę 
potrzeb na wniosek mieszkańców  
 

 01010 Przyłącze kanalizacyjne 60.000,00 59.408,20 Wybudowano 42 m sieci sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości 
Świedziebnia . Wartość nakładów 
przyjętych na środek trwały – 59.408,20 zł 

 01010 Vat do rozliczenia  1.576,80  

600  Transport i łączność 1.086.100,00 767.530,08  
 

 60016 Przebudowa  drogi gminnej w 
miejscowości Janowo  

75.000,00 74.528,81 Przebudowano 553 m drogi gminnej. 
Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 74.528,81 



  Przebudowa drogi gminnej  w 
miejscowości Dzierzno  

80.000,00 79.161,33 Przebudowy dokonano na odcinku 535 m. 
Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 79.161,33 zł 

 60016 Modernizacja drogi dojazdowej  do 
gruntów rolnych w miejscowości Grzęby 

261.100,00 260.285,42 Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 260.285,42 zł 
Zadanie wykonane w terminie umownym 
do 15 października 2018 r. Przebudowano 
0,680 km drogi gminnej. Zadanie 
dofinansowane z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego Umowa nr UM 
RW.7152.1.147.2018 z dnia 4 maja 2018 
r. 
 

 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Zasadki 

310.000,00 7.862,80 Zadanie kontynuowane. 
Planowana jest przebudowa 1.404 m drogi 
gminnej. 
Po przeprowadzeniu procedur  
przetargowych w dniu 24 grudnia 2018 r. 
została podpisana umowa na 
wykonawstwo. Termin realizacji został 
określony na 31.05.2019 r. 
 

 60016 Przebudowa -modernizacja drogi gminnej 
dojazdowej do gruntów rolnych  oraz 
siedlisk gospodarstw rolnych w 
miejscowością Zasady Nowe 

251.000,00 250.691,72 Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 250.691,22 zł 
Termin realizacji 15.11.2018 r. 
Przebudowano 900 m drogi gminnej  
Zadanie dofinansowane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko  - pomorskiego. Umowa Nr 
UMRW. 7152.1.317.2018 z dnia 20 
września 2018 r. 

  
60016 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na 
drodze Janowo - Brodniczka  

109.000,00 95.000,00 Wartość nakładów przyjętych na 
środek trwały – 95.000,00 zł 



750  Administracja publiczna  73.984,00 18.775,95  

  Zadanie pn.” Infostrada Kujaw i Pomorza 
2.0” 

73.984,00 18.775,95 Zadanie kontynuowane. 
Zakup infrastruktury technicznej  E-
Administracja , System Informacji 
przestrzennej  I etap został zrealizowany 
w grudniu 2018 r.. Zadanie 
współfinansowane z Urzędem 
Marszałkowskim na podstawie umowy nr 
WCF-I.433.UE.311/2017 z dnia 20 
kwietnia 2018 r.  

801  Oświata i wychowanie  1.925.000,00 1.749.353,37  

  Termomodernizacja Szkół Podstawowych 
filialnych w miejscowości Zasady  

890.000,00 862.292,26 Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 881.835,76 zł. 
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 
zdanie zakończono do 31 sierpnia br. 
Zadanie dofinansowane z  europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Umowa z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
nr WP-II-C.433.3.32.2017 z dnia 21 
września 2017 roku 
 

  Termomodernizacja Szkół Podstawowych 
filialnych w miejscowości Michałki 

910.000,00 886.800,01 Wartość nakładów przyjętych na środek 
trwały – 906.343,51 zł 
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą 
zadanie zakończono do 31 sierpnia br 
Zadanie dofinansowane z  europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Umowa z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
nr WP-II-C.433.3.32.2017 z dnia 21 
września 2017 roku 
 



  Budowa boiska wraz z bieżnią służącą do 
rekreacji w miejscowości Janowo 

75.000,00 138,05 Zadanie kontynuowane. 
W 2018 r wykonano mapy zasadnicze w 
celu kontynuowania zadania w 2019 roku 
Na dofinansowanie zadania z udziałem 
środków europejskich została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy nr 00384-
6935-UM0210732/18 z dnia 28 września 
2018 r. 

  Budowa hali sportowej przy Sz P w 
Janowie 
 

50.000,00 123,05   W 2018 r. wykonano mapy zasadnicze w 
celu kontynuowania zadania w 2019 roku  

851  Ochrona Zdrowia  28.000,00 28.000,00  

  Dotacja celowa z budżetu na 
dofinansowanie kosztów zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych  

28.000,00 .28.000,00 Udzielona dotacja dla Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w 
Brodnicy na dofinansowanie zakupu  
sprzętu  elektrochirurgicznego 
Umowa z dnia 27.08.2018 r. 

902   Gospodarka komunalna - Budowa 
selektywnej zbiórki  odpadów 
komunalnych 

100.000,00 0,00 Zadanie przeniesione do planu wydatków 
inwestycyjnych na 2019 rok 

921   480.000,00 185.548,22  

 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Zasadki 

300.000,00 5.676,00 Zadanie kontynuowane. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 
21.11.2018 r. z terminem wykonania 
31.12.2018 r. Ze względu na warunki 
pogodowe termin ten nie mógł być 
dotrzymany w związku z tym podpisano 
aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2018 r. na 
termin wykonania do 29 marca 2019 roku. 

 92109 Budowa miejsca rekreacji – otwarte strefy 
aktywności siłownie plenerowe 

180.000,00  
179.872,22 zł 

Wartość nakładów przeniesionych na 
środek trwały – 179.872,22 zł 
Zadanie dofinansowane z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki .Umowa Nr 
2018/0392/7476/SubA/DIS/OSA z dnia 



17.08.2018 r. 

  R a z e m 5.508.084,00 4.508.998,43  
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