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Wstęp
Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie, krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym
najistotniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2021.
Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i dokumentacyjny. W dokumencie przedstawiono głównie zadania
zrealizowane przez gminę. Ale nie tylko, pokazano również najważniejsze inwestycje zrealizowane bądź realizowane
na terenie Gminy Sicienko przez innych inwestorów, o realizację których władze gminy intensywnie zabiegały, a które
mają istotny wpływ na warunki i komfort życia mieszkańców naszej gminy. W ostatniej części przedstawiono
najważniejsze strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie naszej gminy w roku 2021 oraz planowane
do realizacji w latach kolejnych.
Dokonując podsumowania roku minionego, należy stwierdzić, że był to rok bardzo trudny. Kolejne fale (jedna gorsza
od drugiej) koronawirusa COVID 19, wprowadzone przez władze ograniczenia, reżim sanitarny oraz liczne
zachorowania, które nie oszczędziły również pracowników Urzędu Gminy w Sicienku, kwarantanna, izolacja i praca
zdalna pracowników w wielu instytucjach spowodowały, że realizacja zadań była bardzo trudna. Związane z tym
spowolnienie gospodarki, szybko rosnąca inflacja oraz znaczący wzrost cen materiałów i usług w drugiej połowie roku
odbiło swoje piętno na finansach naszej gminy oraz warunkach przygotowania i realizacji inwestycji.
W tej trudnej rzeczywistości roku 2021, w naszej gminie udało się zrealizować zdecydowaną większość zadań i
projektów. Ich realizacja możliwa była, po pierwsze dzięki otwartości i dobrej współpracy organu wykonawczego z
organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw, a po drugie dzięki
skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadań. Pochodziły one głównie ze środków UE oraz ze
środków budżetu państwa, dostępnych w ramach różnych programów, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uruchomiony w ciągu 2021 roku Program inwestycji strategicznych
Polski Ład, w którym gmina również aplikowała pozwolił zakontraktować na rok 2022 kwotę ponad 6,5 mln, na
poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy.
Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 r. stanowi kwotę ok. 21,3 mln. zł i jest podobna do wydatków
inwestycyjno-remontowych jakie zostały poniesione w roku poprzednim. W tej kwocie 60,63 % to środki własne
gminy, a 39,37 % to środki pozyskane z różnych projektów, programów i instytucji zewnętrznych.
Najwięcej środków, bo aż ponad 9,7 mln zł wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na działania kanalizacyjne. W tym
na budowę kanalizacji sanitarnej w Kruszynie (etap IV) oraz, a właściwie przede wszystkim na realizację zadania
pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” gdzie został zakończony etap I
i III, a realizacja etapu II jest mocno zaawansowana. Zadania te realizowane były w dużej części ze środków UE
w ramach POIiŚ oraz RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu RFIL.
Prawie 7 mln zł wydatkowano na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych na terenie naszej gminy. Tak duże
zaangażowanie środków na ten cel, możliwe było głównie dzięki dotacjom uzyskanym z programu
pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ciągu roku złożyliśmy następne wnioski, do kolejnej edycji RFRD, do
realizacji w roku 2022. W roku 2021 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na budowę kolejnych
odcinków dróg, które będą realizowane w latach następnych, w miarę możliwości finansowych gminy. Ponadto w roku
2021 otrzymaliśmy promesę z programu Polski Ład na dofinansowanie projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Sicienko. W ramach tego projektu w roku 2022 możliwa będzie przebudowa kolejnych
trzech dróg na terenie naszej gminy, a otrzymana bezzwrotna dotacja pokryje 95% wartości planowanych robót
budowlanych.
Warto odnotować, że w roku 2021 przybyło nam kolejnych 52 nowych punktów świetlnych i 2,8 km nowej sieci
elektrycznej do ich zasilania. Koszt ich wybudowania to kwota ponad 0,3 mln zł pochodząca głównie ze środków
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wydzielonego Funduszu sołeckiego na rok 2021. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy.
Kolejne projekty oświetleniowe zostały przygotowane i mogą być realizowane w latach następnych.
W roku 2021 dla naszych najmłodszych mieszkańców zostały zakupione i zamontowane nowe, elementy placu zabaw,
a nieco starsi mieszkańcy Zielonczyna mogą aktywnie spędzać część wolnego czasu na nowo zamontowanej siłowni
zewnętrznej. Zmodernizowana sala gimnastyczna w Sicienku pozwala organizować imprezy sportowe i kulturalne na
najwyższym poziomie. Mieszkańcy Wojnowa część wolnego czasu spędzać mogą w nowej świetlicy wiejskiej,
realizacja której możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.
Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoliło także na prace remontowe i renowacyjne przy obiektach zabytkowych w
Mochlu i Kruszynie.
Rok 2021, był absolutnie wyjątkowy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane w roku
bieżącym oraz na zadania planowane do realizacji w latach następnych. W sumie na wszystkie działania (twarde i
miękkie pozyskaliśmy z różnych źródeł bezzwrotne dotacje na kwotę prawie 23 mln zł.
Warto również odnotować, że od początku 2021 roku możemy jechać przebiegającą przez teren gminy drogą
ekspresową S 5. Wybudowany w ramach tej inwestycji węzeł drogowy w Pawłówku i Tryszczynie pozwala na
bezkolizyjny wjazd na drogę ekspresową, którą szybko można dojechać do autostrady A 1 i A 2. Po długiej,
wieloletniej dyskusji zostały zakończone prace nad przygotowaniem STEŚ i wyborem ostatecznej koncepcji przebiegu
planowanej drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk.
Spoglądając na geografię realizowanych zadań (str. 9) nie ma białych plam. W każdym sołectwie realizowane były
zadania inwestycyjne lub remontowe. Należy przypomnieć, że zrównoważony rozwój nie oznacza wszystkim po
równo. Zrównoważony rozwój, to rozwój który zaspokaja podstawowe potrzeby obecne poszczególnych społeczności
lub obywateli, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Należy również pamiętać, że
zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do lektury niniejszego opracowania.
Gminne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy inicjowane i koordynowane są bezpośrednio przez Wójta Gminy
Sicienko, a realizowane są przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju, którzy realizują te zadania, prowadząc
procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zajmują się koordynacją i monitorowaniem procesów
inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają zrealizowane inwestycje. Pracownicy tego
referatu przygotowują także wnioski i aplikacje o środki pozabudżetowe w tym środki unijne.
Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
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- Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
NA TERENIE GMINY SICIENKO

ROZLICZENIE WYDATKÓW INWESTYCYCJNO –
REMONTOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2020
1. Budowa oświetlenia drogowego w Łukowcu

11. Budowa oświetlenia dr. w Szczutkach

21. Rozbudowa ośw. w Zawadzie i Ugodzie

2. Budowa wiaty w Wierzchucicach

12. Remont chodnika i drogi powiat. w Teresinie.

22. Rozbudowa oświetlenia w Osówcu.

3. Budowa wiaty w Wierzchucinku

13. Budowa drogi Sicienko – Dąbrówka Nowa.

23. Rozbudowa oświetlenia w Pawłówku.

4. Projekt świetlicy wiejskiej w Gliszczu

14. Modernizacja sali gimnastycznej w Sicienku.

24. Remont budynku komunal. w Kruszynie

5. Modernizacja drogi i budowa oświetlenia dr.
w Nowaczkowie

15. Projekt centrum sportu w Sicienku.

25.Rozbudowa oświetlenia w Dąbrówce
Nowej.

6. Rozbudowa oświetlenia dr. w Trzemiętowie.

16. Modernizacja budynku świetlicy w Wojnowie

26.Budowa kanalizacji.
Kruszynie etap IV.

7. Budowa wodociągu Mochle

17. Budowa drogi gminnej w Wojnowie.

27.Rozbudowa oświetlenia w Kruszynie.

8. Remont konserwatorski pałacu w Mochlu

18. Przebudowa sieci wod-kan w Wojnowie.

28. Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie.

9. Budowa oświetlenia dr. w Nowej Rudzie

19. Przebudowa oczyszczalni ściek. w Wojnowie

29. Budowa siłowni zewn. w Zielonczynie.

10. Budowa oświetlenia dr. w Maryninie

20. Projekt drogi Mochle-Osówiec.

30. Zagospodarowanie
Strzelewo
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sanitarnej

terenu

przy

Strona 9

w

SP

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
A) Rozbudowa sieci wodociagowych poprzez:
1.1 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo.
1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65).
1.3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/….. - etap I.
1.4 Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku –
ul. Wiatrakowa- opracowanie dokumentacji.
1.5 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka
Nowa- opracowanie dokumentacji technicznej.
1.6 Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.
1.7 Wykonanie przez Zakład Komunalny sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów.
B) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko, w tym:
1.1 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym: Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV.
1.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II opracowanie dokumentacji.
1.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap.
1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap.
1.5 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków i
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
1.6 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.
1.7 Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych przez Zakład Komunalny.
1.8 Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Sicienko.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Produkt
Sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm i Ø 110 mm
Przyłącza wodociągowe szt/m.
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200
Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 (przyłącza)
Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm do granicy działki
Tłocznie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków współfinansowane ze
środków budżetu gminy na rok 2021

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania inwestycji w 2021 roku:
Struktura finansowania inwestycji wodociągowych w roku 2021
Budżet Gminy
Inwestorzy prywatni
Wartość całkowita
1 256 676,71 zł

813 959,39 zł

442 717,32 zł

Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych w roku 2021
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Wartość całkowita
9 722 788,91 zł

1.1

5 639 056,79 zł

4 083 732,12 zł

Przebudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji

Przejęta kilka lat temu od Fundacji Potulickiej sieć wodociągowo – kanalizacyjna w miejscowości
Wojnowo jest w złym stanie technicznym. Coraz większe nieszczelności oraz częste naprawy generują
każdego roku wysokie koszty jej eksploatacji. Z tego względu gmina systematycznie stara się
uporządkować i unowocześnić przestarzały system, korzystając przy tym z dostępnych środków
zewnętrznych. W tym duchu w roku 2018, korzystając z pomocy finansowej UE w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020 została przebudowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody w Wojnowie. Natomiast
myśląc o nowej perspektywie finansowej UE na lat 2021-2027 oraz wprowadzonym w III kw, 2020 r.
Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w roku 2021 Programie Inwestycji Strategicznych Polski
Ład chcąc się przygotować do aplikacji w przyszłości już w roku 2020 przystąpiono do wykonania
dokumentacji technicznej na przebudowę systemu wod-kan w Wojnowie. Z uwagi na duży zakres
planowanego przedsięwzięcia oraz możliwość aplikowania o środki zewnętrzne zadanie zostało
podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zakończył się w roku 2020 natomiast prace projektowe na etap
II kontynuowane były w roku 2021. Nie zostały one jednak zakończone. Powodem tego były bardzo
długie, spowodowane sytuacją epidemiczną procedury administracyjne, w tym uzgodnienia
dokumentacji technicznej z innymi podmiotami i organami, głównie z RDOŚ w Bydgoszczy. Prace
projektowe kontynuowane będą w roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Dokumentacja techniczna na przebudowę systemu wod-kan w Wojnowie, w
opracowaniu

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2020)

42 897,93 zł

42 897,93 zł
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Fot.1. Wyrys z dokumentacji technicznej na przebudowę systemu wod-kan. w Wojnowie.

1.2

Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- etap I.
Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na realizację inwestycji została wykonana w roku 2020, a w pierwszych
miesiącach roku 2021 Starosta Bydgoski na wniosek gminy z 09.03.2021 r. udzielił w dniu 05.05.2021 r.
pozwolenia na budowę. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót
tj. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA z Bydgoszczy w sierpniu br.
przystąpiło do realizacji zadania. W ramach inwestycji została przebudowana i rozbudowana sieć
wodociągowa i kanalizacyjna w części miejscowości Wojnowo. Pobudowano nowe przewody
wodociągowe i kanalizacyjne, do których zostały przyłączone wielorodzinne budynki mieszkalne
usytuowane w tej części miejscowości. Równolegle z pracami instalacyjnymi przebudowana i
rozbudowana został droga gminna na tym osiedlu mieszkaniowym (zadanie omówione w rozdziale
poświęconemu inwestycją drogowym).
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

sieć wodociągowa

331,35 m

2.
3.

przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
sieć kanalizacyjna

1 kpl.
708,17 m

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

722 998,99 zł

722 998,99 zł

Fot.2. Teren w Wojnowie, na którym przebudowana została infrastruktura wod-kan.

Fot.3,4. Prace budowlano-montażowe przy budowie nowej sieci wod-kan w Wojnowie.
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Fot. 5,6. Prace budowlano-montażowe przy budowie nowej sieci wod-kan w Wojnowie.

1.3

Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65).

Przebieg inwestycji
Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wydawanie warunków zabudowy dla nowych domów
generuje potrzebę rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej. Taka sytuacja ma też miejsce
w Mochlu. Na terenie działek
oznaczonych nr 161/… planowana jest
nowa zabudowa mieszkaniowa, dlatego
właściciele
działek
zabiegali
o
wybudowanie niewielkiego odcinka
sieci wodociągowej, do której możliwe
będzie
przyłączenie
planowanych
nieruchomości. Z tego względu w roku
2020 została wykonana dokumentacja
techniczna, a Starosta Bydgoski udzielił
pozwolenia na budowę wodociągu. W
roku 2021 zostały wykonane wszystkie
roboty budowlano-montażowe. Prace budowlane zostały wykonane przez Zakład Komunalny w
Sicienku w ramach udzielonej dotacji.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm

183,55 m

2.

sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm

2,05 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

25 541,47 zł

22 226,42 zł
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Fot.7. Wyrys z projektu budowlanego na budowę wodociągu na działkach nr 161/… w Mochlu.

1.4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/….. - etap I.
Przebieg inwestycji

Działki oznaczone nr 278/… w Mochlu stanowią własność Gminy Sicienko. Usytuowane są
praktycznie w centrum miejscowości. Istnieje możliwość ich podzielenia i przygotowania pod
zabudowę mieszkaniową. Z tego względu zachodzi potrzeba uzbrojenia ich w infrastrukturę
wodociągową, co podniesie ich wartość. W roku 2021 została opracowana dokumentacja techniczna
na budowę wodociągu. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach
dotacji celowej udzielonej przez Radę Gminy Sicienko.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

kpl. 1

Struktura finansowania zadania

1.5.

Wartość całkowita

Budżet Gminy

3 802,92 zł

3 802,92 zł

Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku –
ul. Wiatrakowa – opracowanie dokumentacji.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Przebieg inwestycji
Przy ul. Wiatrakowej w Sicienku usytuowane są wolne działki budowlane objęte m.p.z.p. Znajduje się
tam również nieruchomość gruntowa stanowiąca własność gminy. Z tego względu chcąc „ożywić” ten
teren i stworzyć lepsze warunki jego zabudowy, w budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczone zostały
środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej.
Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji z budżetu
gminy. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna na
budowę wodociągu, na podstawie której Starosta Bydgoski wydał w dniu 16 lipca 2021 r., decyzję o
pozwoleniu na budowę. Zadanie przygotowane jest do realizacji.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.
2.
3.

Mapa do celów projektowych

kpl. 1

Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu
Pozwolenie na budowę nr 1447/2021 z dn. 16.07.2021 r.

kpl. 1
kpl. 1

Struktura finansowania zadania

1.6.

Wartość całkowita

Budżet Gminy

3 603,50 zł

3 603,50 zł

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji

Rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na ternie naszej gminy wymusza konieczność rozbudowy
istniejącej sieci wodociągowej. Z tego względu chcąc budować nowe odcinki sieci rozdzielczej z
przyłączami wodociągowymi do nowych, istniejących lub planowanych nieruchomości zachodzi
potrzeba przebudowy pewnych odcinków sieci rozdzielczej na rurociągi o większej średnicy. Taka
potrzeba zachodzi m.in. w Kruszynie i części Dąbrówki Nowej. Z tego względu postanowiono, aby w
roku 2020 rozpocząć prace projektowe na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od
ul. Ogrodowej w Kruszynie do skrzyżowania ul. Grodzkiej i Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej i
wpiąć nowy odcinek wodociągu do istniejącej magistrali wodociągowej przebiegającej z Osówca do
Wojnowa. W trakcie prac projektowych uznano również za zasadne, aby w ramach opracowania
zaprojektować stację podnoszenia ciśnienia wody. W tym celu w styczniu br. Gmina zakupiła
niewielką działkę przy ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej, na której została zaprojektowana, a
docelowo zostanie wybudowana stacja podnoszenia ciśnienia wody. W ciągu roku kontynuowane
były prace projektowe. W dniu 12.10.2021 r., Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na
budowę. Realizacja zadania przewidywana jest w roku 2022 w ramach rozszerzenia projektu
pn. Rozwój infrastruktury wod-kan. w Gminie Sicienko współfinansowanego ze środków UE w
Referat Inwestycji i Rozwoju
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ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Wniosek w tym zakresie został przygotowany i złożony w
NFOŚiGW w Warszawie w dniu 15 listopada 2021 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 kpl.

3.

Wniosek o dofinansowanie ze środków POIiŚ na lata 2014-2020

1 kpl.

4.

Zakup działki 119/4 pod stację podnoszenia ciśnienia wody

76 m2

Fot. 8. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrówce
Nowej.
Struktura finansowania zadania
Budżet Gminy 2021

Wartość całkowita

Zakup działki (2021)
45 059,14 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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B. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko –
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
1.1.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko: Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV.
Przebieg inwestycji

Przedmiotowe zadanie jest kolejnym (ostatnim) etapem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w
sołectwie Kruszyn. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2017, kiedy to
w ramach etapu I wybudowano kolektor przesyłowy od granicy
Bydgoszczy do Kruszyna. W roku 2018 wykonano etap II, w
ramach którego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w
południowej części miejscowości oraz stworzono możliwość
przyłączenia się do sieci dla 145 nieruchomości z Kruszyna i Kruszyńca oraz przebudowano sieć
wodociągową w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Przedmiotem etapu III realizowanego w 2020 r. było
wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Świerkowej, częściowo w ul. Bydgoskiej i Szkolnej oraz
w ciągu ul: Zbożowej i Ogrodowej wraz z ul. przyległymi do nich. Kanalizacja została wybudowana
również
w
części
ul. Szlacheckiej oraz w ulicy Warownej w Dąbrówce Nowej. W
IV kwartale roku 2020 przystąpiono również do przygotowania
wykonania IV (ostatniego) etapu realizacji inwestycji
kanalizacyjnej w Kruszynie. W tym celu dokonano aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót
oraz nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozpoczęły się w roku 2021, a ich zakres obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osówieckiej, Słonecznej i Promykowej w Kruszynie. W ramach
zadania została wybudowana, kolejna tłocznia ścieków oraz 1 556 m sieci kanalizacyjnej
z 25 przykanalikami do granicy wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót. Wykonawca
robót, firma WIMAR Sp. z o.o., z Koronowa został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość robót budowlanych i koszty nadzoru
inwestorskiego IV etapu inwestycji to kwota – 635 279,26 zł.
Zadanie zrealizowane było w ramach Projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata
2014-2020. Zakres rzeczowy wykonanego zadania został przedstawiony w tabeli poniżej.
Efekt rzeczowy inwestycji
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm

679,83 m

Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm

729,14 m

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm

147,03 m/25 szt

Tłocznie ścieków

1 szt.

Studnie sieciowe

28 szt.

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita kanalizacji w Kruszynie
na koniec 2021 r.

Budżet gminy
2021 r.

UE – POIiŚ
Płatne w roku 2022

12 338 190,94 zł

402 974,17 zł

325 125,00 zł

Fot.9. Prace kanalizacyjne na ul. Promykowej w Kruszynie.

Fot. 10. Prace budowlano-montażowe przy budowie kanalizacji na ul. Promykowej w Kruszynie.
Referat Inwestycji i Rozwoju
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Fot.11,12. Ulica Promykowa w Kruszynie przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

Fot.13,14. Tłocznia ścieków i studnia kanalizacyjna na ul. Promykowej w Kruszynie.

1.2.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II –
opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji

Systematycznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy i w ślad za tym
oczekiwania mieszkańców sprawiają, że koniecznym jest systematyczna rozbudowa infrastruktury
technicznej w tym wodociągowej i kanalizacyjnej. Z tego względu mając również na uwadze możliwość
ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji kanalizacyjnych, w roku 2020 przystąpiono do
wykonania dokumentacji technicznych na kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
które są przedłużeniem, rozbudową aktualnie realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” współfinansowanego ze środków POIiŚ na lata
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2014-2020. W 2020 r. podpisane zostały trzy umowy na zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej: w
Krusznie na ul. Północnej, w Dąbrówce Nowej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul.
Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki oraz w Osówcu na ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa
i Konwaliowa. W roku 2021 projekt został rozszerzony o kolejne odcinki wodociągowe i kanalizacyjne, a
mianowicie: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Ogrodowej w Kruszynie do ul. Grodzkiej
w Dąbrówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej na ul. Słowiańskiej i Królowej Marysieńki w
Dąbrówce Nowej. W ciągu roku zostały wydane niezbędne decyzje środowiskowe i lokalizacyjne,
zostały zakończone prace projektowe. Na część zadań zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę
na pozostałe są procedowane. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie planowanych zadań ze
środków POIiŚ na lata 2014-2020, w ramach rozszerzenia umowy z NFOŚiGW zawartej w marcu 2018
roku.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Dokumentacja techniczna na budowę:
kanalizacji sanitarnej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul.
Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w miejscowości Dąbrówka Nowa.
sieci wodociągowej na części ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w
Dąbrówce Nowej
kanalizacji sanitarnej na części ul. Północnej w miejscowości Kruszyn
kanalizacji sanitarnej na ul: Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i
Konwaliowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osówcu
kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do
ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej.

5 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 pkl.
1 pkl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

67 404,00 zł

52 029,00 zł

Fot.15. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Dąbrówce Nowej.
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Fot.16. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Osówcu.

Fot.17. Wyrys z projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Północnej w Kruszynie.
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Fot.18. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z Kruszyna do
Dąbrówki Nowej.

1.3.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap I.
Przebieg inwestycji

Systematyczny rozwój gminy rodzi nowe wyzwania w zakresie infrastruktury komunalnej. Jednym z
najważniejszych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Jest to
jednak przedsięwzięcie bardzo kosztowne, dlatego jego realizacja uzależniona była od możliwości
uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2015 została opracowana dokumentacja
projektowa, a w roku 2017 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2017 został złożony wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF, a w dniu
29.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu. Niestety przeprowadzone dwa
postępowania przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. Powodem tego były bardzo
wysokie ceny złożonych ofert, które opiewały na ok. 150% wartości kosztorysowej inwestycji. Dlatego
podjęto decyzję, aby podzielić całe zadanie na etapy, w pierwszym z nich należało wykonać niezbędny
technologicznie zakres prac, który pozwoli zwiększyć wydajność Wojnowskiej oczyszczalni i osiągnąć
dobre parametry ścieków oczyszczonych. Prace budowlano montażowe w ramach etapu I prowadzone
były od marca 2020 r. do listopada 2021 r. Po ich zakończeniu nastąpił rozruch technologiczny
zmodernizowanej oczyszczalni. Realizacja inwestycji zwiększyła wydajność oczyszczalni ścieków co
pozwoli na zmniejszanie ilości ścieków kierowanych do drogiej oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy
oraz pozwoli na uzyskanie efektów oczyszczania ścieków określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi.
Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania ścieków spełniać będą warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz ustawy o
odpadach. Zastosowane rozwiązania techniczne, w tym pełne zautomatyzowanie procesu
technologicznego pozwoli na ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni. Bezpośredni
kontakt pracowników obsługujących oczyszczalnię ze ściekami, osadami oraz zanieczyszczeniami
stałymi znajdującymi się w ściekach, będzie wyeliminowany podczas bezawaryjnych warunków pracy
i ograniczony maksymalnie dla stanów awaryjnych.
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Efekt rzeczowy inwestycji
Rok 2015 - została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.
Rok 2017- opracowano Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz podpisano umowę o
dofinansowaniu przedsięwzięcia z funduszy UE.
Rok 2019 – podzielono zadanie na dwa etap, opracowano nowe studium wykonalności oraz złożono
nowy wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF.
Rok 2020 – została podpisana nowa umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach
RPO WK-P na lata 2014/2020 dedykowanych ZIT BTOF.
- w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację robót budowlano –
montażowych przewidzianych dla etapu I.
- otrzymano dofinansowanie z RFIL na realizację II etapu.
Rok 2021 – wykonano wszystkie prace budowlano-montażowe w zakresie etapu I, dokonano rozruchu
technologicznego i oddano do użytku nowy układ technologiczny Wojnowskiej oczyszczalni ścieków.

Fot.19. Pierwsze roboty ziemne.

Fot.20. Zbrojenie pod reaktor biologiczny.

Fot.21. Próba szczelności reaktora biologicznego.

Fot. 22. Budynek techniczny w budowie.
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Fot.23. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu na budowie Oczyszczalni ścieków jest nieodzowne.

Fot.24. Widok na plac budowy z góry, stan zaawansowania robót na dzień 15.06.2020 r.
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Fot. 25 i 26. Stacja dmuchaw i stacja mechanicznego oczyszczania ścieków w trakcie montażu.

Fot. 27. Osadnik wtórny już pracuje.

Fot. 28.Zmodernizowany budynek techniczny, w
którym znajduje się m.in. stacja dmuchaw.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita etapu I na
koniec 2021

Budżet Gminy
(2021)

UE – RPO WK-P/ZIT
(2021)

9 987 653,00 zł

4 705 067,74 zł

2 042 281,50 zł

1.4.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap.
Przebieg inwestycji

W II połowie roku 2020 został uruchomiony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła
trzy wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na sfinansowanie II etapu przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni. Wniosek ten został wysoko oceniony i otrzymaliśmy dotację w kwocie
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3,5 mln zł, co stanowi ok. 77% kosztów wykonania zadania. Przyznana gminie bezzwrotna dotacja z
budżetu państwa pozwoli zrealizować cały ciąg technologiczny zaprojektowanej oczyszczalni ścieków.
W ramach etapu drugiego zostaną wybudowane obiekty do beztlenowego oczyszczania ścieków oraz
cały węzeł biogazu z montażem kotła na biogaz oraz ciepłociągiem do budynku socjalnego
przebudowywanego w ramach etapu III. Dodatkowo zostanie zamontowany agregat prądotwórczy
gwarantujący pracę oczyszczalni w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej oraz waga
wozowa na potrzeby oczyszczalni i PSZOK w Wojnowie.
Wykonawca robót dla etapu II został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i w sierpniu 2021 r.
została podpisana umowa na wykonanie prac. Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 12 m-cy od
dnia podpisania umowy. Do końca 2021 roku zostały wykonane w stanie surowym obiekty kubaturowe,
ciepłociąg, wyposażenie kotłowni oraz prace drogowe. Pozostały zakres prac zostanie wykonany w roku
2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Zbiornik uśredniająco-zakwaszający (ob. nr 5)-stan surowy

1 szt.

2.

Reaktor beztlenowy (ob. nr 7)-stan surowy

1 szt.

3.

Ciepłociąg

1 kpl.

4.

Kotłownia (ob. nr 22) – montaż kotła na biogaz

1 kpl.

5.

Drogi i chodniki z brukowej kostki betonowej

1 kpl.

Fot.29. Betonowanie zbiornika uśredniającoFot.30. Zbiornik beztlenowy w budowie - ob. nr 7
zakwaszającego - ob. nr.5
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita etapu II
na koniec 2021

Budżet Gminy
(2021)

BP – RFIL
(2021)

1 416 563,10 zł

96 563,10 zł

1 320 000,00 zł
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap.

Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie obejmuje
również adaptacje znajdującego się na terenie oczyszczalni, budynku socjalnego dla potrzeb
pracowników oczyszczalni i sąsiadującego PSZOK. W połowie roku ubiegłego pojawiła się zapowiedź
ogłoszenia konkursu dodatkowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
finansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF. Z tego względu
w roku ubiegłym posiadana dokumentacja została zaadaptowana na potrzeby planowanego konkursu,
wykonano także studium wykonalności projektu. W styczniu br. gmina złożyła odpowiedni wniosek,
który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a w sierpniu została podpisana umowa o
dofinansowaniu. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych,
który w drugiej połowie września przystąpił do realizacji zadania. Budynek socjalny został całkowicie
przebudowany i zmodernizowany. Dzięki środkom unijnym została wykonana także
termomodernizacja całego obiektu. Zostały ocieplone fundamenty, ściany i dach; została wymieniona
stolarka drzwiowa i okienna. Ogrzewany jest z pompy ciepła wykonanej w ramach etap I rozbudowy
OŚ w Wojnowie. Po modernizacji budynek wygląda okazale i jest bardzo funkcjonalny w zakresie
funkcji do jakich jest przeznaczony.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Przebudowany i zmodernizowany budynek socjalny na potrzeby oczyszczalni ścieków
i PSZOK w Wojnowie

1 kpl.

Fot.31. Budynek socjalny na OŚ w Wojnowie przed modernizacją.
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Fot.32 i 33. Wygląd i wyposażenie budynku przed modernizacją.

Fot. 34 i 35. Stan budynku w środku i na zewnątrz sprawił, że remont musiał być gruntowny.

Fot.36 i 37. Wykonano nowe sieci przyobiektowe oraz ocieplenie i pokrycie dachu.
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Fot.38. Budynek socjalny dla potrzeb OŚ I PSZOK w Wojnowie po przebudowie.

Fot.39 i 40. Zaplecze szatniowo-sanitarne dla pracowników OŚ i PSZOK w Wojnowie

Fot.41, Biuro obsługi na PSZOK.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita na koniec
2021

Budżet Gminy
(2021)

UE-RPO WK-P 2014-2020
(zostanie wypłacona w
2022)

634 772,96 zł

281 851,86 zł

330 906,10 zł

Rozdział II. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie
budowy i remontu dróg.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa chodnika,
pomoc finansowa dla Powiatu.
1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno ( budowa chodnika).
1.3 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów.
1.4 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki , w tym wykup gruntów.
1.5 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów.
1.6 Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od
km 0+180 do km 0+603,60.
1.7 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej- aktualizacja dokumentacji.
1.8 Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 - opracowanie
dokumentacji.
1.9 Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie , w tym wykup gruntów.
1.10 Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II- opracowanie
dokumentacji.
1.11 Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji.
1.12 Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjowej - opracowanie dokumentacji.
1.13 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchniprzebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów.
1.14 Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec- opracowanie dokumentacji.
1.15 Budowa ul. Grabowej w Sicienku.
1.16 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie.
1.17 Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie- projekt
techniczny.
1.18 Modernizacja odcinka dr. gminnej w Nowaczkowie-etap II (od km 0+995 do km 1+621).
1.19 Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg.
1.20 Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej.
1.21 Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic.
1.22 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na
terenie gminy Sicienko.
1.23 Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w miejscowości Teresin.
1.24 Remont ul. Bajkowej w Osówcu – opracowanie dokumentacji technicznej.
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2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilość
2 412 m

Nazwa
Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa
Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie

374 m

Modernizacja odcinka dr. gminnej w Nowaczkowie-etap II
Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg
Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki
drogowej
Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg
gminnych i ulic
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o
nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienko
Ścieżka pieszo-rowerowa Sicienko – Dąbrówka Nowa
Remont chodnika w Teresinie

656 m
9 000 ton
1 kpl.
1 kpl.
3 609 m
2 412 m
230 m

Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej
Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga
krajowa nr 25
Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie - etap II
Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku
Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjowej
Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
Przystąpiono do
projektowania
1 kpl.

7.

Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły
Podstawowej w Strzelewie

8.

Remont ul. Bajkowej w Osówcu

1 kpl.

9.

Budowa chodnika w ciągu ul. Zielonej (droga powiatowa) w
Zielonczynie

1 kpl.

3. Struktura finansowania zadań w 2021 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg
Budżet Państwa
Powiat Bydgoski
Wartość całkowita na
Budżet Gminy
FDS/RFRD/RFIL
koniec 2021
(2021)
(2021)
(2021)
8 338 069,70 zł
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1.1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa
chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu.
Przebieg inwestycji
Od kilku lat mieszkańcy Zielonczyna zabiegają o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku
od drogi krajowej nr 10 do ul. Morenowej w tej miejscowości. W ciągu ostatnich lat odbyło się kilka
spotkań ze Starostą Bydgoskim w tej sprawie. W czasie tworzenia projektu budżetu gminy i powiatu na
rok 2020 wójt zaproponował, aby zadanie to realizować wspólnie. Dlatego też inwestycja w zakresie
przygotowania dokumentacji na budowę chodnika została przyjęta w uchwale budżetowej gminy i
powiatu na rok 2020. Prace projektowe z uwagi na epidemię wirusa Covid 19 przeciągnęły się na rok
2021. Wartość prac projektowych stanowi kwotę 39 890,00 zł, z czego udział gminy to kwota 7 978,00 zł
i płatna w roku 2021. Z informacji uzyskanych od Starosty, roboty budowlane związane z budową
chodnika zostaną wykonane w roku 2022 z uwagi na możliwość pozyskania środków z RFRD.
Planowana wartość zadania w roku 2022 to kwota 1 100 000,00 zł. Planowany jest udział gminy w 2022 r.
w kwocie 220 000,00 zł (20%).
Efekt rzeczowy inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę chodnika

1.

kpl. 1

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)
7 978,00 zł

45000,00 zł

Powiat Bydgoski (2021)
31 912,00 zł

1.2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa
chodnika).
Przebieg inwestycji
Inicjatorem planowanej inwestycji są mieszkańcy Samsieczna, którzy w roku 2020 za pośrednictwem
Wójta Gminy Sicienko złożyli odpowiedni wniosek do Starosty Bydgoskiego o zabezpieczenie na rok
2021 środków na przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej
przebiegającej przez wieś. Rada Gminy Sicienko w budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczyła kwotę
12 000,00 zł jako wkład gminy (20%) na przygotowanie dokumentacji technicznej. Niestety środki
finansowe w budżecie powiatu nie zostały zabezpieczone na rok 2021 dlatego zadanie nie było
realizowane. Trwają dalsze rozmowy w celu wprowadzenia zadania do budżetu powiatu na rok 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Powiat bydgoski

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.3. Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi została wykonana w roku 2019. Na jej podstawie w lutym
2020 r. Starosta Bydgoski wydał decyzję ZRID. W III kwartale ubr. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji drogowych z RFRD. Gmina złożyła
cztery wnioski, a jeden z nich dotyczył dofinansowania rozbudowy drogi Sicienko-Dąbrówka Nowa.
Wniosek gminy uzyskał największą ilość pkt. i umieszczony został na pierwszym miejscu listy
rankingowej. Umowa z Wojewodą o dofinansowaniu inwestycji została podpisana już w roku 2021.
Natomiast jeszcze w grudniu 2020 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Umowa
na ich wykonanie została podpisana z firmą DROGOMEXS z Pruszkowa, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę. W ramach zadania powstała
nowa
droga
o
długości ok. 2,4 km i szerokości jezdni
5,8 m, konstrukcja
drogi dla ruchu KR2. W ciągu drogi
została wybudowana
ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości
2,5 m, przepusty pod
drogą i zajazdami do nieruchomości,
została
poprawiona
widoczność na skrzyżowaniach z
drogami przyległymi.
Zostały wybudowane perony oraz zatoki
autobusowe. Zostało
przebudowane skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 244 w
Dąbrówce Nowej. Przy szkole w
Sicienku
powstał
nowy parking oraz odwodnienie do
istniejącej kanalizacji
deszczowej. Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, na wjeździe do Sicienka powstała
wysepka spowalniająca ruch. W ramach kompensaty przyrodniczej za wycięte drzewa dokonano nasadzeń
350 nowych drzew. W celu właściwego wykonania drogi koniecznym było dokonanie zajęcia i wykupu
ok. 1,3 ha gruntów. Część odszkodowań za przejęte grunty została wypłacona w roku bieżącym, natomiast
w przypadku postępowań odszkodowawczych nie zakończonych w br. wypłata nastąpi w roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Droga o nawierzchni bitumicznej szer. 5,8 m dla ruchu KR3

2 412 m

2.

Ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m

2 412 m

3.

Zjazdy do nieruchomości

4.

Przepusty pod droga i zjazdami o średnicy Ø 400, 600 i 800

110 m

5.

Bariery drogowe

332 m

6.

Oznakowanie pionowe – znaki i tablice drogowe

77 szt.
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7.

Oznakowanie poziome

266,56 m

8.

Kształtowanie terenów zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą

3 506 m2

9.

Nasadzenia nowych drzew w ciągu drogi

10.

Budki lęgowe

Fot.43. Nawierzchnia drogi przed rozbudową.

350 szt.
4 szt.

Fot. 44. Pierwszymi pracami była wycinka drzew.

Fot.45, 46. Kolejne warstwy konstrukcyjne na ścieżce pieszo-rowerowej w ciagu drogi.

Fot. 47, 48. Pierwsze roboty bitumiczne na drodze Sicienko – Dąbrówka Nowa.
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Fot. 49. Droga Sicienko – Dąbrówka Nowa po wykonanej w roku 2021 rozbudowie.

Fot.50. Droga Sicienko – Dąbrówka Nowa wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po wykonanej w roku 2021
rozbudowie.
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Fot.51. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji z RFRD.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
na koniec 2021 r.
4 099 787,30 zł

Rok 2021
Budżet Gminy

RFRD

2 021 634,54 zł

1 966 208,00 zł

1.4. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - w tym wykup gruntów.
Przebieg inwestcji
Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się w roku 2018, kiedy za środki z funduszu sołeckiego sołectwa
Szczutki na rok 2018 została wykonana mapa do celów projektowych. Następnie przez kilka miesięcy
trwała dyskusja publiczna na temat wyboru optymalnego przebiegu planowanej drogi. Przedstawione dwa
warianty przebiegu drogi nie uzyskały poparcia większości mieszkańców. Ostatecznie podczas zebrania
wiejskiego zdecydowano, że przebieg nowej drogi będzie po śladzie drogi istniejącej. Droga będzie
poszerzona do 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. W trakcie trwania prac projektowych władze gminy
zasugerowały, aby prace projektowe, a w konsekwencji całe planowane przedsięwzięcie poszerzyć o
zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego w
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ciągu projektowanej drogi. Projekt drogi obejmuje również odcinek kanalizacji deszczowej, która zbierze i
odprowadzi wodę opadową. Powiększenie zakresu projektu oraz zawirowania z wyborem przebiegu drogi
sprawiły, że fazy projektowania nie udało zakończyć się do końca 2019 r. Dlatego Rada Gminy podjęła w
dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. „środki niewygasające” co dało
możliwość dokończenia prac projektowych do końca czerwca 2020 roku. Rok 2020 przyniósł nowe
niespodzianki, mianowicie zmiana przepisów o drogach publicznych nałożyła na zarządców dróg
ustawowy obowiązek zaprojektowania kanału technologicznego dla sieci światłowodowych. Dlatego
prace dokumentacyjne należało rozszerzyć o projekt takiego kanału. Prace projektowe zostały zakończone
w w/w terminie, jednak w wyniku COVID-19 decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wniosek gminy z
15 lutego br. została wydana przez Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach dopiero w październiku
2020 r. Ostatecznie pod koniec października został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej. Starosta Bydgoski odpowiednią decyzję wydał w dniu 21 grudnia 2020 r.
W roku 2021 Starosta Bydgoski wszczął i prowadził postępowania administracyjne mające na celu
ustalenie wartości odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi. Część postepowań została
zakończona wydaniem prawomocnych decyzji odszkodowawczych na podstawie których gmina przejęła i
wypłaciła odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości. W przypadku nieruchomości będącej
własnością skarbu państwa, gmina złożyła wniosek do KOWR w Bydgoszczy o zrzeczenie się kwoty
odszkodowania w wyniku czego gmina została zwolniona z zapłaty w kwocie 16 110 zł. Dwa
postępowania nie został zakończone wydaniem decyzji ostatecznej, dlatego sprawy te zostaną zakończone
w roku 2022. W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład,
w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in. tego odcinka drogi. Wniosek gminy został
rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9497341,90 zł
przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na rozbudowę drogi
gminnej w Szczutkach. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że
jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg objętych
dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r.
Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2022.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim

kpl. 1

2.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

kpl. 1

3.

Wykup części gruntu pod budowę drogi

592 m2

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

68 211,81 zł

6 900,00 zł
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Fot.52. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę drogi w Szczutkach.

1.5. Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów.

Przebieg inwestycji
Zadanie projektowe rozpoczęte w roku 2019. Decyzją Rady Gminy wyrażoną w uchwale
Nr XIV/120/19 z 28 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019, zadanie zostało zakończone w roku 2020. Po zakończeniu prac projektowych
został złożony do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Decyzja taka została wydana w dniu 15.10.2020 r. W styczniu 2021 roku gmina
przygotowała i złożyła trzy wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie
planowanych inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowanych w
miejscowościach, w których w przeszłości funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej. Jednym z tych wniosków dotyczył rozbudowy drogi do Trzcińca. Spośród trzech
złożonych wniosków dotację otrzymał wniosek dotyczący budowy drogi w Wojnowie. Również w roku
2021 Starosta Bydgoski wszczął i prowadził postępowania administracyjne mające na celu ustalenie
wartości odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi. Postępowania te zostały zakończone
w IV kw. roku 2021. W związku z tym gmina wypłaciła odszkodowania za przejęte grunty pod budowę
drogi w kwocie 38 650,00 zł.
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Efekt rzeczowy inwestycji na koniec 2021 r.
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

2.

Decyzja ZRID

1 szt.

3.

Wykupione grunty niezbędne pod rozbudowę drogi

4 189 m2

Fot.53. Zdjęcie pierwszej strony wydanej przez Starostę Decyzji ZRID.
Struktura finansowania zadania

1.6.

Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

85 537,60 zł

38 650,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do
km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60.
Przebieg inwestycji

W roku 2021 inwestycja nie była realizowana rzeczowo, natomiast realizowana była w wymiarze
finansowym. Wynika to z tego, że wszystkie roboty budowlane związane z budową drogi zostały
wykonane w roku 2020 i w listopadzie zostały odebrane. Zadanie realizowane było przy wsparciu
finansowym jakie gmina uzyskała na jego realizację z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie zadanie
zostało zakwalifikowane jako zadanie wieloletnie. Za wykonane w roku 2020 prace część środków –
udział gminy został wypłacony wykonawcy robót w roku 2020, natomiast pozostała część wynagrodzenia
– dofinansowanie z FDS zostało wypłacone w I kwartale 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową o
dofinansowaniu. Kolejny etap inwestycji realizowany będzie w roku 2023.
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Efekt rzeczowy inwestycji na koniec roku 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m
Zjazdy na nieruchomości przyległe do drogi o nawierzchni bitumicznej
Przepusty pod drogą i zjazdami
Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie z obsianiem trawą)
Instalowanie znaków drogowych – oznakowanie pionowe
Kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew (lipa, klon, jarząb)

Fot.54. Pierwszy odcinek rozbudowanej drogi.

423,60 m
50 m2
70 m
1 348 m2
11 szt.
18 szt.

Fot.55.Tablica pamiątkowa na drodze.

Fot.56. Droga Samsieczno – Marynin (odcinek 1) po przebudowie wykonanej w roku 2020.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
na koniec 2021 r.

Budżet Gminy

BP - FDS

BP - FDS

Rok 2020

Rok 2020

Rok 2021

996 337,19 zł

310 333,61zł.

8 000,00 zł

246 077,00 zł

1.7.

Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej - aktualizacja
dokumentacji.
Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę drogi została wykonana w latach poprzednich. Wykonany później
projekt na budowę drogi ekspresowej S5 w Pawłówku ingerował w projekt gminy. Z tego względu
niezbędnym stało się dostosowanie posiadanej dokumentacji do nowej rzeczywistości w terenie po
wybudowaniu drogi S5 z rondem i fragmentem (ok. 150m) ul. Leśnej. W ciągu roku dokumentacja
techniczna została dostosowana do nowych okoliczności. W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy
program inwestycji strategicznych Polski Ład, w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in.
przebudowę ul. Leśnej w Pawłówku. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie
otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9 497 341,90 zł przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury
drogowej na terenie gminy, w tym na przebudowę ul. Leśnej w Pawłówku. Przyznanie dofinansowania w
wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany
przetarg na budowę dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w
dniu 23 grudnia 2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji
nastąpi w roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.
2.

Dokumentacja techniczna z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
Wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład

1 kpl.
1 kpl.

Fot.57. Wyrys z dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Pawłówku.
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Struktura finansowania zadania

1.8.

Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2021)

113 790,58 zł

6 150,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 –
opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji

W ramach budowy drogi ekspresowej S5 wykonany został wiadukt drogowy nad S5 w ciągu drogi
gminnej G 50335C w Szczutkach. Ponadto droga ta została mocno zniszczona przez ciężkie pojazdy
pracujące przy budowie S5. Droga ta od wielu lat jest bardzo mocno obciążona ruchem. Z tego względu w
budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji
technicznej na rozbudowę drogi. W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych,
projekt budowlany i techniczny oraz wykonano niezbędne podziały geodezyjne. Po zakończeniu prac
projektowych został złożony wniosek do Starosty Bydgoskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (zrid). W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy program inwestycji
strategicznych Polski Ład, w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in. tego odcinka drogi.
Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę
9 497 341,90 zł, przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na
rozbudowę drogi gminnej w Szczutkach. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania
sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg
objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r.
Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku
2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Projekt budowlany na rozbudowę drogi

1 kpl.

Fot.58. Wyrys z projektu budowlanego na rozbudowę drogi w Szczutkach.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

47 527,20 zł

47 527,20 zł

1.9. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie
dokumentacji.
Przebieg inwestycji
W ramach budowy drogi ekspresowej S 5 wykonana została droga serwisowa nr 27. Jest to droga od
ronda, na wysokości Karczmy Rzym w Pawłówku do Osówca Wyb. gdzie płynnie przechodzi w ulicę
Przy Lesie i dalej łączy się z drogą powiatową nr 1929C Bydgoszcz – Wojnowo. Z tego względu podjęto
decyzję o wykonaniu w roku 2020 dokumentacji technicznej na przebudowę tej ulicy. W ramach prac
projektowych wykonany został m.in. projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi o szerokości
5,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, przewidziano rozbudowę oświetlenia drogowego na
przejściu dla pieszych oraz budowę kanału technologicznego dla potrzeb światłowodu. Projekt przewiduje
elementy uspokojenia ruchu na drodze poprzez wyspowe progi zwalniające. Zaprojektowano także zjazdy
do wszystkich nieruchomości. W roku 2021 wystąpiono z wnioskiem do Starosty Bydgoskiego, który w
dniu 09.04.2021 r. wydał decyzję zrid na budowę drogi. Wydanie tej decyzji umożliwiło wyniesienie w
terenie nowych podziałów geodezyjnych i przejęcie od Lasów Państwowych części terenu niezbędnego
dla wykonania drogi. Jednocześnie Starosta Bydgoski wszczął postępowanie administracyjne w celu
wyliczenia wartości odszkodowania za przejęte działki. Postępowanie to nie zostało zakończone do końca
br. W celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę drogi, gmina w sierpniu 2021 r. złożyła wniosek
do rządowego programu inwestycji strategicznych pn. Polski Ład o dofinansowanie realizacji projektu w
roku 2022. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną
na kwotę 9 497 341,90 zł przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w
tym na przebudowę ul. Przy Lesie w Osówcu. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości
zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę
dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia
2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w
roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji na koniec 2021 r.
1

Projekt budowlany na przebudowę drogi

1 kpl.

2

Decyzja zrid

1 szt.

3

Podziały geodezyjne, wyniesione w terenie i przejęcie gruntów od LP

4

Wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
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Fot.59. Wyrys z projektu budowlanego na przebudowę ulicy Przy Lesie w Osówcu.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

40 530,50 zł

0,00 zł

1.10. Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II –
opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji
W roku 2013 został zaprojektowany i wykonany pierwszy odcinek ulicy Leśnej w Kruszynie. Z upływem
kolejnych lat nowe tereny ciążące do tej drogi zostały zabudowane. Powstała nowa zabudowa
mieszkaniowa na ul: Akacjowej, Bukowej i Świerkowej, które skomunikowane są poprzez ulicę Leśną.
W ostatnim czasie została także wybudowana kanalizacja sanitarna na tej ulicy. Dlatego mieszkańcy
w/w ulicy wnioskują o pilną budowę ulicy Leśnej. W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Rada Gminy
Sicienko wprowadziła do budżetu nowe zadanie podczas sesji w dniu 28 października 2020 r. Następnie
w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z
warunkami umowy przygotował oraz przedstawił koncepcję budowy drogi. Właściwe prace projektowe
wykonane zostały w roku 2021. Projekt budowlany został przekazany gminie w dniu 15 grudnia 2021
roku. Po jego weryfikacji, w styczniu 2022 roku zostanie złożony do Starosty Bydgoskiego wniosek o
wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid). Celem projektu jest wykonanie nowej
nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz skomunikowanie z ulicami przyległymi. Rozpoczęcie robót
budowlanych uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i
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zapewnieniem środków finansowych na ich wykonanie. Wstępnie planuje się, że rozpoczęcie robót
budowlanych nastąpi w roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji

1. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi w Kruszynie, ul. Leśna.

Fot.60. Wyrys z wykonanego w 2021 r. projektu technicznego rozbudowy drogi w Kruszynie, ul. Leśna.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

32 592,54 zł.

19 308,54 zł.

1.11. Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku – opracowanie dokumentacji
technicznej.
Przebieg inwestycji
Potrzebę przebudowy drogi przez wieś Trzemiętówko zgłaszali mieszkańcy tej miejscowości podczas
zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Podczas zebrania
wiejskiego w dniu 15.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok
2020 w kwocie 12 392,87 zł oraz fundusz sołecki na rok 2021 w kwocie 14 176,87 zł na opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę drogi przez wieś. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy
podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. Następnie w trybie zapytania ofertowego
został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z warunkami umowy przygotował oraz
przedstawił koncepcję budowy drogi. Właściwe prace projektowe wykonane zostały w roku 2021. Celem
projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz skomunikowanie z drogami
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przyległymi. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (zrid) i zapewnieniem środków finansowych na ich wykonanie. Wstępnie planuje
się, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2022.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.

1.

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Trzemiętówku

1 kpl.

2.

Wniosek o wydanie decyzji zrid

1 szt.

Fot.61. Wyrys z wykonanej w 2021 r. dokumentacji przebudowy drogi w Trzemiętówku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

26 073,54 zł

14 142,54 zł

1.12. Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjowej - opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji
W ciągu ulicy Akacjowej w Sicienku powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowi
dojazd do Stacji Kontroli Pojazdów i Zakładu Komunalnego w Sicienku. Ponadto usytuowane są przy
niej nieruchomości gruntowe, na terenie których w najbliższym czasie planowana jest budowa budynków
wielorodzinnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W ciągu roku została przygotowana
mapa do celów projektowych, w formie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji
technicznej. W grudniu zostały zakończone prace projektowe i przygotowano wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid).
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę odcinka ul. Akacjowej w Sicienku

1 kpl.

Fot.62. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę ul. Akacjowej w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Budżet gminy

Wartość całkowita
23 664,15 zł

23 664,15 zł

1.13. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni-przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32,161/44, 161/53,
161/55) - wykup gruntów.
Przebieg inwestycji
W roku 2018 wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej na działkach
oznaczonych nr 161/… w Mochlu, a Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid. Pod potrzeby budowy
drogi niezbędne było przejęcie działki stanowiącej własność prywatną. W roku 2020 Starosta wydał
decyzję o naliczeniu odszkodowania za przejęty pod drogę teren. Gmina odwołała się od tej decyzji
do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a powodem odwołania była wysoka cena za m2 gruntu
przyjęta do wyliczenia kwoty odszkodowania. Wojewoda uznał za zasadne odwołanie gminy i
uchylił przedmiotową decyzję oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Postępowanie to
kontynuowane było w roku 2021, a jego wynikiem było wydanie nowej decyzji odszkodowawczej na
kwotę znacznie niższą niż pierwotnie, która została zaakceptowana przez każdą ze stron. Wypłata
odszkodowania nastąpiła w dniu 05.10.2021 r.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Wypłata odszkodowania za przejęty teren pod budowę drogi w Mochlu.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

33 240,10 zł

23 300,00 zł

1.14. Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec- opracowanie dokumentacji.
Przebieg inwestycji
Droga Mochle-Osówiec jest ważnym elementem sieci dróg lokalnych na terenie naszej gminy. Jej stan
techniczny był powodem wielu skarg mieszkańców Mochla mieszkających w ciągu tej drogi. Wnioski
o budowę drogi o nawierzchni twardej składane były m.in. podczas zebrań wiejskich od kilku lat.
Z tego względu Rada Gminy Sicienko w ciągu roku 2021 wprowadziła do uchwały budżetowej środki
finansowe na przystąpienie w br. do opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Zadanie
zostało wpisane równocześnie do WPF. W trybie zapytania ofertowego wyłoniony został projektant
oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Założenia projektowe obejmują
zaprojektowanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, utwardzone pobocza oraz
odwodnienie powierzchniowe do planowanych rowów i teren przyległy. W ramach prac projektowych
należy przewidzieć także przebudowę i rozbudowę odcinka sieci wodociągowej. Prace projektowe
kontynuowane będą w roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Mapa syt-wys. do celów projektowych

1 kpl.

2.

Koncepcja budowy drogi Mochle - Osówiec

1 kpl.

Fot.63.Wyrys z koncepcji budowy drogi Mochle - Osówiec.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

22 937,04 zł

22 937,04 zł
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1.15. Budowa ul. Grabowej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na budowę ulicy Grabowej w Sicienku została wykonana w roku 2019. W
roku 2020 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków RFRD na rok 2021. W
wyniku konkursu uzyskana ilość punktów pozwoliła wpisać ten projekt na listę rezerwową na
dofinansowanie. Dopiero w III kwartale br. oszczędności przetargowe na innych zadaniach
współfinansowanych z RFRD pozwoliły wojewodzie na przeniesienie tego zadania na listę
podstawową. Niestety dopiero w trzecim przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami prawa
zamówień publicznych udało się wybrać wykonawcę robót co było warunkiem podpisania umowy z
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowaniu inwestycji. W połowie grudnia został przekazany
plac budowy. Bardzo niskie temperatury powietrza (do – 17 0 C) i opady śniegu w III dekadzie
grudnia uniemożliwiły rozpoczęcie prac w roku 2021. Równolegle z budową drogi prowadzone będą
prace związane z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Grabowej. Wszystkie prace planuje się
zakończyć w I kwartale roku 2022.
Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.

1.

Podpisana umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków RFRD

1 szt.

2.

Wyłonienie i podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

26 657,79 zł

3 193,08 zł

Fot.64. Ulica Grabowa w Sicienku przed rozpoczęciem robót.
Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 50

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

1.16. Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej na działce 20/2 w Wojnowie została wykonana w
roku 2019. Na wniosek gminy, w maju 2020 roku Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid. Projekt obejmuje
wykonanie drogi z brukowej kostki betonowej oraz przejęcie terenu i wykonanie dojazdów do wszystkich
budynków mieszkalnych w tej część wsi. W styczniu br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
inwestycji ze środków RFIL dedykowanych dla miejscowości, w których w przeszłości funkcjonowały
PGR-y. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i gmina uzyskała na realizację tego zadania dotację w
kwocie 450 tys. zł. Zadanie realizowane było równolegle z innym zadaniem inwestycyjnym
pn.
„Przebudowa
systemu
wodociągowo
kanalizacyjnego
w
miejscowości
Wojnowo
- etap I”. Wszystkie prace wykonane zostały przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym tj. PW
„ALFA” z Bydgoszczy. Efektem zrealizowanej inwestycji jest droga z brukowej kostki betonowej ułożonej
na podbudowie betonowej, zjazdy do wszystkich nieruchomości ciążących do drogi, dwa ciągi drogowe
dojazdowe z miejscami do zawracania zapewniające dojazd do każdego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, nowe oznakowanie pionowe oraz odwodnienie drogi wprowadzone do istniejącej
kanalizacji deszczowej.

Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.

1.

Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokości 4 m

374 m.

2.

Zjazdy z brukowej kostki betonowej do nieruchomości przyległych

1 kpl.

3.

Oznakowanie pionowe – znaki drogowe

4 szt.

4.

Kształtowanie terenów zielonych

449 m2

Fot.65,66 Stan drogi w Wojnowie przed przystąpieniem do robót.
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Fot.67,68. Prace budowlane przy budowie drogi w Wojnowie.

Fot.69. Droga w Wojnowie po zakończeniu robót budowlanych.
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Fot. 70. Droga w Wojnowie – w ramach prac uzupełniono chodniki i zagospodarowano tereny zielone.

Fot. 71. Droga w Wojnowie – droga dojazdowa do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

BP/RFIL/PGR

698 096,77 zł

216 190,57 zł

450 000,00 zł.
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1.17. Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w
Strzelewie- projekt techniczny.
Przebieg inwestycji
Planowane zadanie stanowi kontynuację rozpoczętych i wykonanych w roku 2021 prac remontowych na
terenie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie. W ramach tych robót została
wykonana instalacja technologiczna wraz z separotorem tłuszczów z kuchni szkolnej, co było wymogiem
narzuconym przez Sanepid, wykonano remont kanalizacji deszczowej na terenie szkoły oraz zostały
wykonane prace brukarskie polegające na przełożeniu istniejącego przed frontem budynku szkoły
utwardzenia terenu, które było bardzo zniszczone i pozapadane co stanowiło zagrożenie dla dzieci
szkolnych. Od strony wschodniej zostało wyremontowane ogrodzenie terenu. Woda deszczowa z dachów
budynków oraz z terenu utwardzonego wyremontowanymi rurociągami została wyprowadzona poza teren
szkolny do przydrożnych rowów. Natomiast celem przedmiotowej inwestycji było opracowanie
dokumentacji technicznej na wykonanie drogi dojazdowej od bramy do budynku szkoły wraz z
chodnikiem, miejscami postojowymi oraz odwodnieniem utwardzonego terenu. W tym celu została
wykonana mapa do celów projektowych oraz wybranemu projektantowi zlecono wykonanie
dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja ta został przekazana zamawiającemu w połowie
grudnia br. Zadanie dofinasowane było ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo w kwocie
4741,15 zł. Prace budowlane planowane są do wykonania w roku 2022 z uwzględnieniem możliwości
finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Dokumentacja techniczna na wykonanie drogi wewnętrznej z odwodnieniem

1 kpl.

Fot.72. Wyrys z wykonanej w 2021 r. dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej z odwodnieniem w
Strzelewie.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 392,31 zł

6 392,31 zł

1.18. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Nowaczkowie-etap II (od km 0+995
do km 1+621).
Przebieg inwestycji
Droga gminna przebiegająca przez Nowaczkowo jest w złym stanie technicznym. Cienka warstwa
bitumiczna jest mocno spękana. W latach wcześniejszych została wykonana nakładka bitumiczna na
pierwszym odcinku drogi (od strony Witoldowa). Projektem na ten rok został objęty drugi odcinek drogi
o długości 656 m. W ramach zadania została wykonana nakładka bitumiczna grubości 4 cm na całej
szerokości jezdni, wykonano utwardzenie poboczy oraz remont zjazdów do posesji. Wszystkie prace
wykonane zostały przez firmę EL-KAJO z Bydgoszczy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1

Nakładka bitumiczna na drodze

2

Remont nawierzchni zjazdów

3

Utwardzenie poboczy kruszywem

656 m
320,66 m2
1 312 m

Fot.73,74. Droga w Nowaczkowie po wykonanej modernizacji w roku 2021.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
477 959,23 zł
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1.19. Zakup kruszywa do remontu dróg.
Realizacjia zadania
Na terenie gminy Sicienko duża część dróg ma nawierzchnię wykonaną z kruszywa kamiennego.
Każdego roku przybywają również nowe odcinki wykonane w takiej technologii. Na ich wykonanie
oraz właściwe utrzymanie stanu nawierzchni istniejących dróg zachodzi potrzeba zakupu kruszywa
kamiennego. W roku 2021 gmina zakupiła na ten cel 9 000 ton kruszywa. W tym 1500 ton kruszywa
granitowego oraz 7500 ton gruzu budowlanego. Ponadto przez cały rok gmina gromadziła z różnych
źródeł odpady budowlane, które następnie wynajętą kruszarką zostały skruszone na kruszywo
odpowiedniej granulacji, gotowe do wbudowania na drogach. Materiał ten został wbudowany w
drogi gminne przez Zakład Komunalny w Sicienku.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Kruszywo kamienne GRANIT

1 500 ton

2.

Gruz budowlany

7 500 ton

Fot.75. Kruszywo do naprawy i budowy dróg.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

324 801,18 zł

324 801,18 zł
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1.20. Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki
drogowej.
Przebieg inwestycji
Na terenie naszej gminy jest ok. 200 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, które każdego roku
wymagają uzupełnienia kruszywem, wyrównania, wyprofilowania i często uwałowania. Jest to
nieprzerwana praca przez cały rok. Głownie po opadach deszczu każda z nich wymaga pilnej interwencji
służb drogowych. Dlatego tak duża ilość zakupionego kruszywa, o którym mowa w pkt. 1.19. Kruszywo
to jednak należy rozwieść na poszczególne odcinki dróg, rozplantować, wyprofilować i uwałować.
Większość tych prac wykonywana jest przez Zakład Komunalny w Sicienku. Natomiast niezbędna do
tych prac równiarka drogowa wynajmowana jest od firmy zewnętrznej.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.
2.

Wyremontowane drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej
Wyprofilowane i wyrównane drogi gruntowe na terenie gminy

1 kpl.
1 kpl.

Fot.76. Do utrzymania i remontów dróg równiarka drogowa jest niezbędna.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
486 270,60 zł
Referat Inwestycji i Rozwoju
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1.21. Zakup i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych.
Przebieg zadania
Znaki drogowe pionowego oznakowania naszych dróg każdego roku wymagają odnowienia i
uzupełnienia. Ulegają zniszczeniu w wyniku kolizji i wypadków drogowych, przez warunki
atmosferyczne, niestety niszczone są również przez wandali. Dlatego każdego roku na zarządcy dróg
spoczywa obowiązek ich odnawiania i uzupełniania. Również w roku 2021 na terenie naszej gminy
obowiązek ten był realizowany. W ramach zadania zostały zakupione nowe znaki oznakowania
pionowego dróg, zostały zakupione również tabliczki kierunkowe do nieruchomości oraz tablice z
nazwami nowych ulic w miejscowościach naszej gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji

1.

Oznakowanie pionowe dróg- znaki drogowe, słupki i elementy mocujące

1 kpl.

Fot.77,78 i 79. Znaki i tabliczki drogowe przy naszych drogach.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

23 125,23 zł

23 125,23 zł

1.22. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy
Sicienko.
Realizacja zadania
Jak w roku poprzednim pracownicy starostwa powiatowego w Bydgoszczy dokonali przeglądu dróg
powiatowych na terenie gminy i wybrali najbardziej zniszczone odcinki dróg, które wymagają
najpilniejszej naprawy poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej. W tym roku wskazano na kilka
odcinków dróg powiatowych wymienionych w tabeli poniżej. Na istniejących drogach został ułożony
Referat Inwestycji i Rozwoju
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nowy dywanik asfaltowy. Prace budowlane zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w
przetargu nieograniczonym tj. REDON z Nakła n/Not. Na niżej wymienionych odcinkach dróg poza
wykonaniem nakładki bitumicznej dokonano regulacji pobocza drogi oraz podcięcia gałęzi drzew
przydrożnych oraz wycięcia zakrzaczeń.

Efekt rzeczowy zadania
1

Nakładka bitumiczna grubości 4 cm, regulacja poboczy oraz podcięcie drzew
i wycinka zakrzaczeń na drodze Sitno – Zawada

1 150,00 m

2

Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Gliszcz Trzemiętowo

1 000,00 m

3

Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze
Trzemiętówko-Sicienko

240,00 m

4

Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze UgodaStrzelewo

503,00 m

5

Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Teresin Goncarzewy

60,00 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Powiat Bydgoski

598 672,46 zł

598 672,46 zł

Fot.80. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Sitno - Zawada.
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Fot.81. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Sitno – Zawada

Fot.82. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Gliszcz – Trzemiętowo.
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Fot.83. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Gliszcz – Trzemiętowo.

1.23. Remont ul. Bajkowej w Osówcu- opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
Ulica Bajkowa w Osówcu usytuowana jest na pograniczu części zabudowanej oraz przestrzeni rolniczej
w Osówcu. Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy ulicy oraz pojazdy rolnicze i ciężki sprzęt
rolniczy, który mocno w ostatnich latach zniszczył nawierzchnię tej drogi. Z tego względu wykonanie
remontu nawierzchni drogi mając na uwadze bezpieczeństwo jej zmotoryzowanych i pieszych
użytkowników stało się bardzo ważne. W drugiej połowie roku została opracowana dokumentacja
techniczna na prace remontowe. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie remontu drogi,
wykonanie właściwej podbudowy na jej drugim nieutwardzonym odcinku oraz ułożenia na całym
odcinku nakładki bitumicznej o grubości 4 cm. Przed wykonaniem remontu drogi, który planowany jest
na rok 2022 należy wykonać remont sieci wodociągowej przebiegającej w ciągu tej ulicy.

Efekt rzeczowy zadania

1.

Dokumentacja techniczna na remont ul. Bajkowej w Osówcu
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Fot.84. Wyrys z dokumentacji technicznej na remont ul. Bajkowej w Osówcu.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 891,00 zł

4 891,00 zł

Rozdział III. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie
obiektów kubaturowych.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

OBIEKTY KOMUNALNE
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy.
Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku.
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku.
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.
Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap.
Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

2) BUDYNKI GOK
2.1 Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej - przełożenie pokrycia dachu.
2.2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej.
2.3 Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem
terenu.
2.4 Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie
oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.
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3) BUDYNKI OŚWIATOWE
3.1 Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły
Podstawowej w Kruszynie - etap I.
3.2 Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo.
3.3 Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych-Przedszkole Trzemiętowo.
3.4 Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.
3.5 Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych.
3.6 Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko - Modernizacja Sali
gimnastycznej w SP Sicienko.
3.7 Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie.
3.8 Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy SP Strzelewo.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych:

LP.

Nazwa

Jednostka
miary
kpl.

Ilość

1.

Nowa centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy

2.

Klimatyzacja w biurach budynku Urzędu Gminy na
ul. Sportowej 2

kpl.

1

3.

Klimatyzacja w biurach GOPS w Sicienku

kpl.

1

4.

Nowe pokrycie dachowe na zabytkowym budynku komunalnym
Mochle 60

kpl.

1

5.

Nowe pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce Nowej

kpl.

1

6.

Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w
Gliszczu

szt.

1

7.

Wyremontowany wielofunkcyjny budynek komunalny wraz z
zagospodarowaniem terenu w Kruszynie przy ul. Strażackiej

kpl.

1

8.

Nowa świetlica wiejska w Wojnowie

kpl.

1

9.

Wyremontowana świetlica wiejska w Osówcu

kpl.

1

10.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian budynku SP w
Kruszynie

kpl.

1

11.

Przyłącze kanalizacji technologicznej z kuchni SP w Strzelewie

kpl.

1

12.

Zmodernizowana i wyposażona sala gimnastyczna przy SP w
Sicienku

kpl.

1

13.

Kanalizacja deszczowa i nowe utwardzenie terenu przy SP w
Strzelewie

kpl.

1

Referat Inwestycji i Rozwoju

1

Strona 63

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

3. Struktura finansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2021 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych w roku 2021
Wartość
całkowita
2 402 816,27 zł

1)

Budżet Gminy

UE –PROW
na lata 20142020

BP - RFIL

2 074 556,49 zł

191 117,00 zł

4 087,78 zł

Powiat Bydgoski
133 100,00 zł

OBIEKTY KOMUNALNE

1.1.

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy.
Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy została
przygotowana w latach poprzednich. Realizowane w roku 2020 prace ziemne związane z modernizacją
energetyczną budynku urzędu gminy, sprowokowały do wykonania kanalizacji deszczowej wokół
budynku, z odprowadzeniem wody do istniejącej w sąsiedztwie instalacji, jako I etapu przygotowanego
wcześniej projektu. Została wybudowana także instalacja elektryczna dla zasilania planowanych bram,
rozebrano stare ogrodzenie od frontu budynku, przebudowano wejście do budynku urzędu gminy,
likwidując przy tym niepotrzebny stopień przed wejściem głównym do budynku oraz zagospodarowano
teren i nasadzono nową zieleń przed budynkiem. W roku 2021 miały być wykonane kolejne elementy
przewidziane w projekcie budowlanym. Przede wszystkim planowano utwardzenie kostką brukową
całego teren wokół budynku, montaż bram i furtek, cała nieruchomość miała być ogrodzona. Niestety,
pomimo wielu zabiegów pracowników Urzędu Gminy, planowane przedsięwzięcie nie zostało wykonane.
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, który na kilka minut przed
podpisaniem umowy uznał, że nie doszacował oferty i odstąpił od podpisania umowy tracąc przy tym
wpłacone wadium. Wyłoniony w drugim przetargu oferent podpisał umowę na wykonanie robót, został
mu przekazany teren budowy, ale ów wykonawca nie przystąpił do wykonania robót. Kilkakrotne
wezwania do rozpoczęcia i wykonania prac nie przyniosły żadnego efektu. Wykonawca odstąpił od
zawartej umowy wpłacając gminie karę umowną określoną w zawartej umowie. Zadanie zostało
wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 kiedy zostaną podjęte kolejne próby wykonania
zaplanowanych robót budowlanych.

Efekt rzeczowy inwestycji

1.

--
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Struktura finansowania inwestycji

1.2.

Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2021)

84 215,03 zł

0,00 zł

Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku.

Przebieg inwestycji

Sprawna i szybka łączność telefoniczna w urzędach administracji publicznej ma szczególnie
ważne znaczenie. Z tego względu w budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki
finansowe na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą wszystkich aparatów
telefonicznych w biurach z możliwością bezpłatnych połączeń wewnętrznych co w istotny sposób
zmniejszy koszty połączeń telefonicznych.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Centrala telefoniczna z wymianą telefonicznych aparatów biurowych na potrzeby
Urzędu Gminy w Sicienku

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet gminy

18 314,50 zł

18 314,50 zł

`
Fot.85. Moduł nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Sicienku.

1.3. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku.
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Realizacja zadania
Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu klimatyzacji w biurach na parterze budynku Urzędu
Gminy przy ul. Sportowej 2 gdzie mieści się sekcja świadczeń rodzinnych. Wynikiem jego realizacji było
zamontowanie klimatyzatorów we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Prace został wykonane
w drugim kwartale 2021 r. przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym tj. Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Konsultingowe „SANIVEST” z siedzibą w Toruniu. We wszystkich pomieszczeniach
biurowych zostały zamontowane klimatyzatory firmy Midea.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku UG przy ul. Sportowej 2.

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

18 302,40 zł

18 302,40 zł

Fot.86. Montaż urządzenia wewnętrznego w budynku UG na ul. Sportowej 2

1.4.

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.
Realizacja zadania
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Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu klimatyzacji w biurach Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej mieszczących się w budynku przy ul. Sportowej 2. Wynikiem jego realizacji było
zamontowanie klimatyzatorów we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Prace został wykonane w
drugim kwartale 2021 r. przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym tj. Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Konsultingowe „SANIVEST” z siedzibą w Toruniu. We wszystkich pomieszczeniach
biurowych zostały zamontowane klimatyzatory firmy Midea. Zadanie realizowane było przez GOPS w
Sicienku.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w GOPS przy ul. Sportowej 2 w
Sicienku

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

18 400,80 zł

18 400,80 zł

Fot.87. Nowa klimatyzacja w GOPS w Sicienku.

1.5. Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap.

Realizacja zadania
Budynek komunalny nr 60 w Mochlu (dawniejszy pałac) wraz z otaczającym go parkiem wpisany jest do
Referat Inwestycji i Rozwoju
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rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt ten od wielu lat
nie był remontowany, dlatego jego stan techniczny z każdym rokiem jest coraz gorszy. Do najpilniejszych
zadań należało wykonać remont dachu oraz remont schodów zewnętrznych. W roku 2018 w uzgodnieniu
z WKZ została wykonana przez gminę dokumentacja techniczna na wykonanie prac. Dwukrotne
postępowanie przetargowe w roku 2020 nie wyłoniło wykonawcy robót. Z tego względu w br. podzielono
zadanie i wyłoniono wykonawcę robót na remont dachu na budynku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma KORPOL-INVEST z Bydgoszczy. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachu,
zmurszałe deskowanie i elementy więźby dachowej, wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie,
została odrestaurowana i pomalowana wieżyczka na budynku, odrestaurowano wszystkie elementy
ozdobne na dachu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, wykonano nową instalację odgromową, a strop na
poddaszu został ocieplony 25 cm warstwą wełny mineralnej.
Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru konserwatorskiego.
Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych WKZ nie wniósł żadnych uwag co do sposobu wykonania
robót z konserwatorskiego punktu widzenia. Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji celowej
uzyskanej z Powiatu Bydgoskiego na wykonanie prac remontowych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.

Efekt rzeczowy zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nowe pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm
Nowa izolacja z papy termozgrzewalnej na deskowaniu
Wymieniona, zniszczona część deskowania i krokwi na dachu
Odrestaurowane drewniane elementy ozdobne (iglice, kwiatony etc.) na dachu i w
jego bliskim sąsiedztwie
Nowe obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowej
Odrestaurowana i pomalowana wieżyczka na budynku
Nowa instalacja odgromowa
Izolacja cieplna z wełny mineralnej na istniejącym stropie żelbetowym poddasza

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Powiat Bydgoski

360 609,32 zł

315 609,32 zł

45 000,00 zł.
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Fot.88. Przygotowanie rusztowń do pracy wokół całego budynku w Mochlu.

Fot.89. Sprawdzanie stanu technicznego odkrytego deskowania dachu na budynku w Mochlu.
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Fot.91. Czas na remont wieżyczki.

Fot.92. Dach i wieżyczka na zabytkowym budynku w Mochlu w remoncie.

Fot.93. Odrestaurowane kwiatony drewniane.
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Fot.95. Widok z góry na pałac w Mochlu z nowym pokryciem dachowym wykonanynm w roku 2021.

1.6.

Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Realizacja zadania
Systematycznie zwiększający się zakres spraw, do prowadzenia których samorząd gminny jest
zobowiązany, zwiększająca się liczba mieszkańców gminy i związana z powyższym zmiana
regulaminu organizacyjnego urzędu gminy oraz wola świadczenia usług na rzecz mieszkańców na
najwyższym poziomie, a także zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy wywołują
potrzebę modernizacji budynku urzędu gminy. Dokumentacja techniczna w zakresie
ogólnobudowlanym została wykonana przez pracownika Urzędu Gminy, który posiada stosowne
uprawnienia budowlane w tym zakresie, natomiast dokumentacja w zakresie modernizacji instalacji
elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, które jest konieczne w budynkach użyteczności publicznej
została sporządzona przez projektanta zewnętrznego. W IV kwartale w przetargu nieograniczonym
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który w grudniu przystąpił do realizacji zadania. Termin
wykonania wszystkich prac został określony na koniec marca 2022 roku. Wszystkie prace
prowadzone są przy normalnie funkcjonującym Urzędzie Gminy.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie modernizacji części
budynku UG
Wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do ich wykonania

1 kpl.
1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

3 249,30 zł

3 249,30 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 71

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

Fot.96. Prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.

2) BUDYNKI GOK
2.1. Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia dachu.

Przebieg inwestycji
W roku 2020 planowano wykonać przełożenie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce Nowej. W tym celu zostały opracowane materiały przetargowe i przeprowadzono dwukrotnie
procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Niestety obydwa
postępowania musiały zostać unieważnione. W pierwszym złożone oferty przekraczały kwotę jaką
Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. W drugim postępowaniu wybrany Wykonawca
odstąpił od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu oraz z uwagi na
zbliżający się okres zimowy, została podjęta decyzja, aby realizację zadania przenieść na rok 2021. W
pierwszym kwartale roku 2021, w trybie zapytania ofertowego udało się dokonać wyboru wykonawcy
robót tj. firmę GKW-INWEST Daniel Laskowski z siedzibą w Korzeniewo koło Kwidzyna. Nadzór
inwestorski sprawowany był przez Pana Michała Pogorzelczyka, firma INŻBUD z Kęsowa. Wszystkie
prace budowlano-montażowe zostały wykonane bardzo sprawnie. Tym samym wykonana wcześniej
świetlica wiejska uzyskała nowe i szczelne pokrycie dachowe.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

70 246,57 zł

70 246,57 zł
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Fot.98. Nowe pokrycie dachu na budynek świetlicy
wiejskiej w Dąbrówce Nowej.

Fot.99. Budynek świetlicy wiejskiej w Dabrówce Nowej z nowym pokryciem dachu -elewacja frontowa.

2.2.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji
technicznej.
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Przebieg inwestycji
Od kilku lat mieszkańcy Gliszcza podczas zebrań wiejskich wnioskowali o budowę nowej świetlicy
wiejskiej w ich miejscowości. Ogłoszony w br. rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład
daje możliwość dofinansowania aż w 90 % budowy tego typu obiektów. Z tego względu postanowiono
aby w roku 2021 przygotować dokumentację techniczną na budowę świetlicy oraz złożyć wniosek o
dofinansowanie budowy świetlicy z w/w programu. W zapytaniu ofertowym został wyłoniony projektant
obiektu, który w dniu 15.10.2021 r. przekazał dokumentację zamawiającemu. Został złożony wniosek o
pozwolenie na budowę. W sierpniu br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy z
programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Niestety wniosek nie uzyskał
wsparcia w I edycji tego programu. Wniosek gminy o dofinansowanie projektu zostanie zgłoszony
ponownie do edycji II, rządowego programu, która została ogłoszona w dniu 28 grudnia br.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu

1 kpl.

2.

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

33 000,00 zł

33 000,00 zł

Fot.100. Wyrys z projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu- rzut parteru.
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Fot.101. Wyrys z projektu zagospodarowania terenu planowanej świetlicy wiejskiej w Gliszczu.

Fot. 102. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu.

2.3. Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszynie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Przebieg inwestycji
Wielofunkcyjny budynek komunalny przy ul. Strażackiej 6 w Kruszynie pełni niezwykle istotną funkcję
dla życia mieszkańców Kruszyna, Kruszyńca, Pawłówka, Zielonczyna, Kamieńca, Janina i Strzelewa.
Mieści się w nim bowiem nie tylko biblioteka ale przede wszystkim jest to siedziba ośrodka zdrowia,
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który obsługuje większość mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości. Ponadto od lat znajduje się
w nim także gabinet stomatologiczny. Obiekt ten od wielu lat nie miał większego remontu i jego wygląd
zewnętrzny i stan techniczny wymagał pilnej interwencji. Dlatego w budżecie gminy na rok 2021 zostały
zabezpieczone środki finansowe na wykonanie remontu tego budynku. W pierwszych miesiącach br.
została przygotowana niezbędna dokumentacja techniczna, a w przetargu nieograniczonym został
wyłoniony wykonawca robót budowlanych tj. firma FEMINA Agnieszka Nowak z Nowej Wsi Wielkiej.
Prace budowlane trwały od 27 kwietnia do 13 lipca 2021 r. W tym czasie obiekt został całkowicie
zmodernizowany: wykonano ocieplenie fundamentów, ścian i dachu budynku, zostały wymienione na
nowe, stare drewniane okna w bibliotece oraz wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku, wykonana została
nowa elewacja na obiekcie i oświetlenie zewnętrzne. Teren przy budynku od strony ulicy został
utwardzony, powstały dojścia, dojazdy oraz tak bardzo potrzebne tutaj miejsca parkingowe.
W ramach zagospodarowania terenu zamontowano ławki, stojak na rowery, kwietniki a tren
nieutwardzony został obsiany trawą.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Wyremontowany i zmodernizowany energetycznie wielofunkcyjny budynek
komunalny przy ul. Strażackiej w Kruszynie

1 szt.

2.

Wymieniona stolarka okienna (okna dotychczas nie wymienione) i drzwiowa
zewnętrzna

1 kpl.

3.

Zagospodarowany teren wokół obiektu: utwardzone dojścia, dojazdy, miejsca
parkingowe, stajk na rowery, ławki, kwietniki, zieleń

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

291 649,74 zł

291 649,74 zł

Fot.103. Wielofunkcyjny budynek komunalny w Kruszynie po remoncie – elewacja frontowa i
zachodnia, chodniki i miejsca parkingowe.
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Fot. 104. Tylna elewacja budynku po remoncie.

Fot.105. Budynek komunalny przy ul. Strażackiej w Kruszynie wraz z zagospodarowanym terenem.
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Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.
Realizacja zadania

Na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy robót w
przetargu nieograniczonym, prace budowlane zostały rozpoczęte w grudniu 2020 roku. Jednak
zdecydowana ich większość zgodnie z przyjętym harmonogramem prac została wykonana w roku 2021.
Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy budynku nr 18 w Wojnowie (budynek byłego
przedszkola) na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w
Osówcu. O ile zakres prac w Osówcu były niewielki o tyle budynek w Wojnowie przeszedł kapitalny
remont. Zostało wykonane nowe pokrycie dachowe z dachówki karpiówki wraz z obróbkami
blacharskimi i orynnowaniem, zostały docieplone ściany całego budynku, przebudowano pomieszczenia
wewnątrz budynku, wykonano nowe sanitariaty, sufity podwieszane oraz większość podłóg. Zaplecze
kuchenne zostało wyremontowane i wyposażone w nowe meble i sprzęt, została wymieniona stolarka
drzwiowa wewnętrzna i częściowo zewnętrzna. Wokół budynku została wykonana kanalizacja
deszczowa. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Osówcu polegał na częściowym uzupełnieniu
tynków wewnętrznych, malowaniu ścian, uzupełnieniu zniszczonych płytek posadzkowych oraz
częściowej wymianie drzwi wewnętrznych. Zadanie współfinansowane było ze środków UE w ramach
PROW na lata 2014-2020 dedykowanych LGD Trzy Doliny.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w
budynku Wojnowo 18

1 kpl.

2.

Ocieplenie ścian budynku w Wojnowie

1 kpl.

3.

Wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

1 kpl.

4.

Modernizacja budynku pod funkcję świetlicy wiejskiej w Wojnowie

1 kpl.

5.

Remont ścian i posadzek w świetlicy wiejskiej w Osówcu: sala świetlicy,
komunikacja, przedsionek, zaplecze sali, toalety, kotłownia, magazyn.

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita
Wojnowo

473 593,58 zł

Osówiec

23 242,75 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju
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UE-PROW/LGD
na lata 2014-2020

284 569,33 zł

191 117,00 zł
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Fot.106 i 107. Pierwsze prace remontowe w budynku Wojnowo 18, grudzień 2020 r.
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Fot. 108. Budynek świetlicy wiejskiej w Wojnowie po modernizacji wykonanej w roku 2021.

Fot. 109. Nowa elewacja i dach wojnowskiej świetlicy od strony podwórka.
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Fot.110. Duża sala świetlicowa w Wojnowie.

Fot.111. Nowe sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych są funkcjonalne i ładne.
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Fot.112. Sala świetlicy wiejskiej w Osówcu po wykonanym w 2021 roku remoncie.

3) BUDYNKI OŚWIATY
3.1. Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku

Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I.
Przebieg inwestycji
Budynek Szkoły Podstawowej w Kruszynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety jak w dużej części starych budynków występuje w nim
problem wilgoci, spowodowany brakiem wykonania na etapie budowy właściwej izolacji
przeciwwilgociowej fundamentów i ścian. Pierwsza izolacja pozioma ścian metod iniekcji
ciekłokrystalicznej została wykonana w roku 1997. Po upływie ponad 20 lat koniecznym stało się ponowne
wykonanie izolacji. Dlatego w roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie
renowacji elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku. Po jej uzgodnieniu z WKZ
Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa całego projektu jest bardzo duża,
dlatego postanowiono podzielić zadanie na etapy, a jako pierwszy przyjąć wykonanie izolacji poziomej ścian
budynku powyżej fundamentów. W roku 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie planowanego
zadania ze środków Powiatu Bydgoskiego przeznaczonych na prace remontowe i restauratorskie przy
zabytkach. Rada Powiatu Bydgoskiego w lutym br. udzieliła gminie dotacji na ten cel w kwocie do 100 tys.
zł. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, firma JAWOR sp. z o.o. z Torunia
wszystkie prace wykonała w czasie wakacji letnich. Przeprowadzona w dniu 5.10.2021 r. kontrola WKZ
potwierdziła prawidłowość wykonania robót. Kolejny etap prac objętych projektem z 2019 r. może być
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realizowany w latach kolejnych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Izolacja pozioma ścian budynku szkoły wykonana poprzez iniekcję-przeponę
hydroizolacyjną i zamknięcie otworów zaprawą wodoszczelną

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

Powiat Bydgoski

219 000,31 zł

93 385,31 zł

88 100,00 zł

Fot.113 i 114. W strefie przyziemia ścian nawiercone otwory, w które została wtłoczona substancja
zabezpieczająca przed przechodzeniem wilgoci.
3.2. Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo.

Przebieg inwestycji
W budynku Szkoły Podstawowe w Strzelewie, znajduje się kuchnia, w której przygotowywane jest ok. 60
obiadów dziennie dla uczniów tej placówki oświatowej. Ścieki technologiczne z kuchni dotychczas
odprowadzane były bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej bez podczyszczania w separatorze
tłuszczu. Rozwiązanie takie było niewłaściwe i zostało kwestionowane przez inspektorów sanepidu. Z tego
względu koniecznym było wykonanie instalacji do odprowadzania z kuchni ścieków technologicznych
poprzez zaprojektowany separator tłuszczu do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi aktami
prawnymi i przepisami. Dokumentacja techniczna została opracowana przez uprawnionych projektantów, a
wszystkie roboty budowlano-montażowe zostały wykonane w okresie wakacji letnich przez pracowników
Zakładu Komunalnego w Sicienku.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Instalacja do odprowadzania ścieków technologicznych z kuchni poprzez separator
tłuszczu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

9 880,00 zł

9 880,00 zł

Fot.115. Wyrys z dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji przy SP w Strzelewie.
3.3. Modernizacja
Trzemiętowo.

obiektów

oświatowych

dla

potrzeb

przedszkolnych

-

Przedszkole

Przebieg inwestycji
W wyniku wykonanych w roku 2020 prac budowlanych powstało przedszkole samorządowe w
Trzemiętowie składające się z trzech oddziałów przedszkolnych. Przebudowa części budynku pod funkcję
Przedszkola samorządowego wymagała przeprowadzenia gruntownych prac modernizacyjnych w budynku
byłej szkoły. Główny zakres modernizacji dotyczył kondygnacji parteru, gdzie wykonano modernizację: sal,
sanitariatów z przystosowaniem dla dzieci w wieku przedszkolnym, pomieszczeń dla kadry pedagogicznej,
pracowników administracji i obsługi oraz ciągów komunikacyjnych. Została również wykonana i bardzo
dobrze
wyposażona
sala
zajęć
sensorycznych. Z uwagi na wiek i stan
techniczny budynku dokonano wymiany
instalacji elektrycznej, teletechnicznej i
oświetleniowej, a także instalacji c.o. i
c.w.u. Zostały wymienione podłogi i
stolarka drzwiowa. Przebudowano również
część pomieszczeń w piwnicy budynku, w
której zostało usytuowane zaplecze do
przygotowania i wydawania posiłków dla
dzieci przedszkolnych. Nad tymi pracami sprawowany był wielobranżowy nadzór inwestorski sprawowany
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przez firmę BWJ z Bydgoszczy. Po dokonaniu w ostatnich dniach grudnia 2020 r odbioru końcowego została
wystawiona faktura za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, która została zapłacona w umownym terminie
w styczniu bieżącego roku. Koszty nadzoru inwestorskiego w całości zostały sfinansowane z bezzwrotnej
dotacji jaką gmina uzyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Rozliczenie kosztów nadzoru inwestorskiego sprawowanego w roku 2020 nad
wykonaniem robót budowlano-montażowych.

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

BP – RFIL (2021)

1 520 703,28 zł

0,00 zł

4 087,78 zł

Fot.116 i 117. Wejście główne do Przedszkola i tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania z RFIL.
3.4. Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów
p.poż.

Przebieg inwestycji
Potrzeba wykonania inwestycji wynikała z zaleceń pokontrolnych wykonywanych przez inspektorów ds.
zabezpieczeń p.poż. budynków oświatowych. Głównym celem zadania było dostosowanie oddziałów
przedszkolnych usytuowanych w budynku SP w Kruszynie do wymogów p.poż. W tym celu wykonawca
robót TELARM-TECH Dawid Rzóska z Bydgoszczy dokonała dostawy, montażu i uruchomienia systemu
wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach szkoły objętych projektem.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w
pomieszczeniach szkoły

Referat Inwestycji i Rozwoju

1 kpl.

Strona 85

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

69 987,00 zł

69 987,00 zł

3.5. Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych.

Przebieg inwestycji
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami wszystkich naszych szkół, władze
Gminy Sicienko podjęły inicjatywę, aby w części budynku po byłej szkole w Trzemiętowie zlokalizować
gabinety profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji
zdrowia oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w zakresie o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia
12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w zmodernizowanej części budynku w Trzemiętowie
będzie miała na celu: ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej oraz kształtowanie u uczniów
postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. Przystosowanie części budynku – I
pietra, pod nową funkcję wymaga przeprowadzenia gruntownych prac modernizacyjnych. Dlatego została
opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji obiektu, a Starosta Bydgoski udzielił
gminie pozwolenia na budowę. Równolegle z pracami projektowymi gmina złożyła odpowiedni wniosek do
Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dotacji na wykonanie zadania ze środków rezerwy ogólnej budżetu
państwa. Wniosek gminy został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego na wykonanie modernizacji
budynku gmina otrzymała bezzwrotną dotację z budżetu państwa w wysokości 430 tys. zł. W drugim
przetargu nieograniczonym zostatał wyłoniony wykonawca robót. Niestety dopiero w grudniu możliwe było
zawarcie umowy na dofinasowanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Zakończenie prac budowlanych
planowane jest do końca kwietnia 2022 r. Przyznane Gminie dofinasowanie z rezerwy ogólnej budżetu
państwa, w kwocie 430 tys. zł wypłacone zostanie w roku 2022 po zakończeniu wszystkich robót.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

1 kpl.

2.

Umowa na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa

1 szt.

3.

Rozpoczęte prace budowlane w obiekcie

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

117 843,84 zł

Referat Inwestycji i Rozwoju

Budżet Gminy

BP –Rezerwa ogólna

117 843,84 zł

Przyznana dotacja w kwocie
450 tys. zostanie wypłacona
w roku 2022 po zakończeniu
prac budowlanych
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Fot.118. Roboty rozbiórkowe w przebudowywanej części budynku w Trzemiętowie.

Fot. 119. Prace rozbiórkowe i zabezpieczające na 2 kondygnacji budynku w Trzemiętowie.
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3.6. Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko –
Modernizacja sali gimnastycznej w SP Sicienko.

Realizacja zadania
W Sicienku brakuje sali widowiskowej, w której możliwym byłaby organizacja różnego rodzaju uroczystości
o zasięgu lokalnym i międzygminnym na odpowiednim poziomie. Z tego względu została podjęta decyzja,
aby dokonać modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sicienku na taki właśnie cel, przy
zachowaniu podstawowej funkcji sali gimnastycznej. W budżecie gminy na rok 2020 zostały zabezpieczone
środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania. Natomiast w budżecie
gminy na rok 2021 zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonanie robót budowlanych. W ramach
inwestycji została całkowicie przebudowana scena w sali gimnastycznej, ściany i sufit zostały wygipsowane i
pomalowane. Całkowicie zostały zmodernizowane (mocno zużyte) szatnie i sanitariaty, wymieniona została
stolarka drzwiowa w modernizowanych pomieszczeniach, na podłodze został położony tarkett. W ramach
wykonanych robót została całkowicie wymieniona instalacja elektryczna w sali gimnastycznej; wykonano
nowy wlz od rozdzielni głównej szkoły, ułożono setki metrów kabli do zasilania oświetlenia i gniazdek w
modernizowanych pomieszczeniach oraz nie mniej przewodów niskonapięciowych do sterowania
oświetleniem i dźwiękiem, wykonana została konstrukcja stalowa do podwieszenia belki trawersowej oraz
kolumn głośnikowych.
W związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego w szkole niezbędnym okazało się dostosować ruchome
wyposażenie sali gimnastycznej w nowe instalacje i sprzęt. W ramach wydatków bieżących szkoły zostały
zamówione i zakupione następujące instalacje i wyposażenie: kosze do koszykówki sterowane zdalnie,
kurtyna zabezpieczająca scenę, odnowiono drabinki na sali gimnastycznej, został wycyklinowany i
polakierowany wraz z oliniowaniem parkiet, zamontowano rolety zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej,
wyremontowano wentylację mechaniczną, wykonano remont rozdzielni głównej w szkole oraz uziemienia
całego obiektu.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Remont sali gimnastycznej ze sceną, szatniami i sanitariatami w zakresie robót
budowlanych oraz instalacji elektrycznej i sterowniczej

1 kpl.

2.

Zakup i montaż kurtyny

1 szt.

3.

Zakup i montaż koszy do koszykówki zdalnie sterowanych

2 kpl.

4.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu z oliniowaniem boisk

1 kpl.

5.

Naprawa, czyszczenie i lakierowanie drabinek gimnastycznych

1 kpl.

6.

Nowe wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej

2 kpl.

7.

Zakup i montaż rolet zewnętrznych zdalnie sterowanych na oknach sali
gimnastycznej

1 kpl.

8.

Remont GTR szkoły oraz uziemienia

1 kpl.

9.

Remont wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

1 kpl.

10.

Czyszczenie elewacji budynku szkoły

1 kpl.
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Struktura finansowania zadania
Zakres robót

Wartość całkowita

Remont sali gimnastycznej ze sceną, szatniami i sanitariatami
Zakup montaż kurtyny zabezpieczającej scenę przed
wpadającymi piłkami
Dostawa i montaż kpl. konstrukcji do koszykówki w sali
gimnastycznej
Renowacja parkietu w Sali gimnastycznej z oliniowaniem
Remont istniejących drabinek gimnastycznych
Dostawa i montaż piłkochwytów na sali gimnastycznej
Montaż rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej
Wykonanie przeglądu i poprawa stanu uziemienia budynku SP
w Sicienku
Przebudowa rozdzielni głównej w budynku SP Sicienko
Remont wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
Czyszczenie elewacji budynku SP Sicienko
Razem koszty modernizacji i remontu sali gimnastycznej

Fot.120. Sala gimnastyczna przed modernizacją.

Fot.122. Modenizacja sceny i konstrukcja pod trawers.
Referat Inwestycji i Rozwoju

Budżet Gminy
(2021)

453 004,22

446 172,02

11 070,00

11 070,00

24 132,60

24 132,60

24 354,00
9 800,00
3 918,78
56 826,00

24 354,00
9 800,00
3 918,78
56 826,00

7 870,39

7 870,39

7 932,73
33 210,00
10 000,00
642 118,72

7 932,73
33 210,00
10 000,00
635 286,52

Fot.121. Pierwsze prace remontowe i modernizacyjne

Fot.123. Łazienki w trakcie modernizacji.
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Fot.125. Nowe rolety zewnętrzne.

Fot.126. Czas na gości i pierwsze okolicznościowe (Gminny Dzień Edukacji Narodowej) występy artystyczne
w zmodernizowanym obiekcie.
3.7. Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie.

Przebieg inwestycji
Woda opadowa z dachu budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie (chcąc uniknąć zalewania terenu szkoły)
poprzez system rynnowy trafiała (niestety) do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w
Bydgoszczy co generowało zwiększoną ilość ścieków zrzucanych do kanalizacji miasta, a tym samym
podnosiło koszty zrzutu ścieków. Z tego względu została podjęta decyzja o wykonaniu remontu kanalizacji
Referat Inwestycji i Rozwoju
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deszczowej na terenie szkoły z odprowadzeniem wody deszczowej do rowu przydrożnego. Wszystkie prace
na zlecenie szkoły zostały wykonane przez Zakład Komunalny w Sicienku.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Kanalizacja deszczowa na terenie szkoły

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet gminy

9 800,00 zł

9 800,00 zł

Fot.127. Wyrys z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji deszczowej na terenie SP w
Strzelewie.
3.8. Utwardzenie terenu przed frontem Szkoły Podstawowej w Strzelewie.

Przebieg inwestycji
W roku 2002 został częściowo utwardzony teren przed wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej
w Strzelewie. Po upływie prawie 20 lat ułożona wówczas (systemem gospodarczym) kostka betonowa po
której dopuszczony był ruch pojazdów samochodowych, obecnie jest w wielu miejscach pozapadana. Z tego
względu mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz estetykę całego obiektu oświatowego podjęto decyzję
o wykonaniu w okresie wakacji letnich remontu kapitalnego istniejącego utwardzenia terenu. Na wykonanie
tych prac Zebranie wiejskie w Strzelewie przeznaczyło część środków z Funduszu sołeckiego na rok 2021.
W ramach prac została rozebrana stara kostka brukowa, wykorytowano teren, ułożono nowe warstwy
konstrukcyjne podbudowy, na których została ułożona nowa nawierzchnia z brukowej koski betonowej.
Utwardzony teren został odwodniony poprzez powierzchniowe zebranie wody z wprowadzeniem do
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wcześniej wykonanej kanalizacji deszczowej. Utwardzony teren przed frontem budynku szkoły został
zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych.
W ramach prowadzonych w roku 2021 prac remontowo porządkowych na terenie Szkoły Podstawowej w
Strzelewie, zostało częściowo wymienione ogrodzenie terenu (od strony wschodniej) oraz uzupełniono o
nowe urządzenia siłownię zewnętrzną usytuowaną w sąsiedztwie boiska szkolnego i placu zabaw dla dzieci.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Utwardzenie terenu przd frontem budynku szkoły

1 kpl.

2.

Ogrodzenie terenu od strony wschodniej

1 kpl.

3.

Doposażenie siłowni zewnętrznej

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet gminy

1.

65 231,82 zł

65 231,82 zł

2.

8 800,04 zł

8 800,04 zł

3.

11 000,00 zł

11 000,00 zł

Fot. 128. Nowe utwardzenie terenu z odwodnieniem przed frontem budynku SP w Strzelewie.
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Rozdział IV. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.
Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/...
Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku.
Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej.
Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa.
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:
LP.
1.

Ilość
1 kpl.

Nazwa
Siłownia zewnętrzna - Zielonczyn

2.

Altana rekreacyjna w Wierzchucicach

1 szt.

3.

Altana rekreacyjna w Wierzchucinku

1 szt.

4.

Rozbudowany plac zabaw w Osówcu

1 kpl.

5.

Dokumentacje techniczne

2 szt.

3. Struktura finansowania inwestycji w 2021 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu,
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

157 296,29 zł

140 727,69 zł

1.1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.
Przebieg inwestycji
Dokumentacja techniczna i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zostało dokonane w
roku 2020. W roku bieżącym, wczesną wiosną w publicznym, nieograniczonym zapytaniu ofertowym został
wyłoniony wykonawca robót. Dostawa i montaż wszystkich urządzeń został wykonany w II kwartale br.
W ramach zadania zostało zamontowanych 6 urządzeń podwójnych do rekreacji plenerowej, 2 ławki
parkowe, kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem. Całe zadanie zostało sfinansowane ze środków
Funduszu sołeckiego, sołectwa Zielonczyn. Nowa siłownia zewnętrzna została pobudowana w
bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK i stanowi jego doskonałe
uzupełnienie.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 podwójnych urządzeń rekreacyjnych, ławki,
śmietnik, tablica z regulaminem korzystania z obiektu

1 kpl.

Struktura finansoowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

22 736,77 zł

22 000,00 zł

Fot.129,130. Nowa siłownia zewnętrzna w Zielonczynie.

Fot.131. Siłownia w Zielonczynie stanowi dobre dopełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK.
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Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach.
Przebieg inwestycji

W roku 2020 ze środków funduszu sołeckiego, sołectwa Wierzchucice została opracowana
dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu działki 169 pod funkcję rekreacyjną dla
mieszkańców wsi. Również w roku ubiegłym została zakupiona i zamontowana zjeżdżalnia linowa dla
dzieci. W ramach kontynuacji tego projektu na rok 2021 mieszkańcy zaplanowali pobudowanie altany
biesiadnej. Na ten cel przeznaczyli znaczną część funduszu sołeckiego na rok 2021 – 16 472,16 zł, co
w 100% pokryło koszty wykonanego zadania. Na rok kolejny mieszkańcy planują utwardzenie terenu
oraz wyposażenie wiaty w stoły i ławki.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Altana biesiadna na działce 169 w Wierzchucicach

1 szt.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

32 303,99 zł

16 472,16 zł

Fot.132. Nowa wiata biesiadna w Wierzchucicach.
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Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucinku.
Przebieg inwestycji

Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Wierzchucinku, we wrześniu 2020 r., mieszkańcy
podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 20 000,00 zł na
wykonanie i zamontowanie wiaty biesiadnej na terenie przylegającym do boiska sportowego w
Wierzchucinku. Dopiero w trzecim przetargu udało wyłonić się wykonawcę wiaty. Z tego względu
dopiero w grudniu 2021 roku dokonano montażu i odbioru wykonanych prac. Wiata została
wyposażona w stoły i ławki biesiadne. Utwardzenie terenu pod wiatą planuje się wykonać w roku
następnym. Całkowity koszy zadania to 19 998,57 zł został sfinansowany ze środków funduszu
sołeckiego sołectwa Wierzchucinek.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Wiata biesiadna na boisku w Wierzchucinku

1 szt.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

19 998,57 zł

19 998,57 zł

Fot. 133. Nowa wiata biesiadna w Wierzchucinku
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Modernizacja i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - opracowanie
dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji

„Gmina Sicienko sportem stoi”, coraz częściej można w różnych miejscach usłyszeć takie stwierdzenie. Jest
to zasługa głównie utalentowanych i pracowitych młodych sportowców z naszej gminy oraz
zaangażowanych rodziców, trenerów i opiekunów. Rozwój sportu oraz stworzenie bazy sportoworekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców gminy wymaga nowych i kosztownych inwestycji w tym
zakresie. Uruchomiony w roku 2021 Rządowy fundusz inwestycji strategicznych „Polski Ład” stworzył
możliwość sfinansowania w 90% inwestycji z obszaru sportu. Z tego względu w ciągu br. na wniosek wójta,
Rada Gminy zabezpieczyła w
budżecie gminy środki finansowe
na wykonanie dokumentacji
technicznej na przebudowę i
rozbudowę centrum sportu w
Sicienku.
W
ramach
projektowanej
inwestycji
planuje
się
wykonanie
modernizacji
istniejącego
boiska piłkarskiego poprzez
wykonanie
pełnowymiarowego
boiska
głównego
oraz
boiska
treningowego,
na
których
zostanie
wymieniona
nawierzchnia. Boisko zostanie
odpowiednio zdrenowane i
wyposażone w automatyczny
system nawadniania. Obiekt
zostanie
wyposażony
w
odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie, nowe trybuny systemowe, wiaty dla zawodników oraz tablicę
wyników. W ramach projektu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu zostanie pobudowany nowy budynek, w
którym w jednej części mieścić się będzie zaplecze szatniowe i sanitarne dla piłkarzy, trenerów i sędziów.
W pozostałej części budynku zaplanowano dużą salę dla sekcji zapaśniczej, siłownię, kort do squasha, salę
do tenisa stołowego, która może pełnić również funkcję sali konferencyjnej. Całe przedsięwzięcie jest
bardzo ambitne, ale uzyskanie wsparcia finansowego z w/w funduszu daje nadzieję na realizację tak
okazałego obiektu w Sicienku. Nabór wniosków do programu Polski Ład (edycja 2 i 3) został ogłoszony w
dniu 28 grudnia 2021 r. W pierwszych tygodniach rok 2022 gmina złoży odpowiednie wnioski o
dofinansowanie.
Za przygotowanie projektu budowlanego gmina w roku 2021 zapłaciła 70% wartości projektu. Pozostał
kwota zostanie wypłacona w roku 2022 po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna na budowę centrum sportu w Sicienku

1 kpl.

2.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

71 945,16 zł

71 945,16 zł
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Fot.134. Wyrys z Planu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod Centru sporu w Sicienku.

Fot.135. Elewacja frontowa planowanego budynku Centrum sportu w Sicienku.

Fot.136. Elewacje boczne planowanego budynku Centrum sportu w Sicienku.
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Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa.
Przebieg inwestycji

Od wielu lat zwyczajowe kąpielisko nad jeziorem Wierzchucińskim dużym w Wierzchucinku jest miejscem
licznie odwiedzanym w okresie letnim przez mieszkańców gminy, działkowców oraz mieszkańców
sąsiednich gmin. Niestety infrastruktura turystyczna w tym miejscu jest dalece niewystraczająca, a nawet
można śmiało powiedzieć, że jest jej brak. Z tego względu w roku 2021 zostały rozpoczęte działania mające
na celu w najbliższych latach, uczynić z tego miejsca atrakcyjne i bezpieczne miejsce do wypoczynku
letniego nad wodą. W tym celu w pierwszej kolejności pozyskano od prywatnych właścicieli teren
bezpośrednio przylegający do jeziora oraz uruchomiono procedurę i wydano decyzje o warunkach
zabudowy na budowę plaży gminnej. Prace projektowe planuje kontynuować się w roku następnym.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Teren pod budowę plaży gminnej

1 kpl.

2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

164,30 zł

164,30 zł

Fot.137. Teren planowany pod budowę plaży gminnej w Wierzchucinku.
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1.6. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu.
Przebieg inwestycji
Teren w Osówcu, na którym usytuowana jest świetlica wiejska jest stosunkowo duży. Poza budynkiem
świetlicy jest tam wielofunkcyjne boisko sportowe, miejsce do grillowania, zamontowane są elementy
siłowni zewnętrznej. Jest również odpowiednio dużo miejsca pod montaż elementów placu zabaw dla
dzieci. W związku z prośbą mieszkańców Osówca w roku 2021, w tym miejscu zamontowano elementy
placu zabaw dla dzieci. Na ten cel zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego sołectwa Osówiec na
rok 2021.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Elementy placu zabaw dla dzieci w Osówcu

1 kpl.

Struktura finansoowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

10 147,50 zł

10 147,50 zł

Fot.138.Teren świetlicy wiejskiej w Osówcu, na którym w roku 2021 montowany był plac zabaw dla dzieci.
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Rozdział V. Zakupy inwestycyjne.
1. Spis zrealizowanych inwestycji:
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn.
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.
Zakup ciągnika.
Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP
Wojnowo.
1.5. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego - piaskarko-solarka dla ZK.
1.6. Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego z przeznaczeniem dla brygady budowlanej ZK.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.

Nazwa

Jednostka
miary
szt.

Ilość

1.

Lekki samochód pożarniczy dla OSP Kruszyn

2.

Radiowóz policyjny dla Komisariatu Policji w Koronowie

szt.

1

3.

Ciągnik ogrodniczy na potrzeby Urzędu Gminy

szt.

1

4.

Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego
dla OSP Wojnowo

kpl.

1

5.

Samochód ciężarowy piaskarko - solarka dla potrzeb
wykonywania zadań przez ZK w Sicienku

szt.

1

6.

Samochód ciężarowy dla potrzeb brygady budowlanej ZK w
Sicienku

szt.

1

1

3. Struktura finansowania zakupów inwestycyjnych w 2021 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Zakład
Komunalny

Budżet państwa
i inne j.s.t.

518 834,00zł

350 731,13 zł

66 000,00 zł

102 102,87zł

1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla
OSP Kruszyn.
Przebieg inwestycji
Jednostka OSP Kruszyn, jako jedna z dwóch na terenie naszej gminy włączona jest w struktury
KSRG. Każdego roku wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnych akcji i zdarzeń, w tym do różnego
rodzaju wypadków i kolizji drogowych. Sprawny sprzęt na wyposażeniu jednostki oraz dobrze
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wyszkoleni strażacy ochotnicy do jego obsługi i stosowania niejednokrotnie ratują ludzkie zdrowie i
życie. Z tego względu należy dochować szczególnej troski o to, aby jednostki OSP wyposażone były
w nowoczesny sprzęt. W roku 2021 jednostka OSP w Kruszynie otrzymała wsparcie od osoby
prywatnej w kwocie 12 500,00 zł, na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.
Warunkiem przekazania darowizny było uzyskanie pozostałej kwoty niezbędnej do zakupu
samochodu. Z tego względu władze samorządowe naszej gminy postanowiły brakującą kwotę
przekazać ze środków budżetu gminy na rok 2021.

Fot.139. Samochód pożarniczy marki Ford zakupiony w roku 2021 dla OSP Kruszyn.
Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Inwestor prywatny

25 000,00 zł

12 500,00 zł

12 500,00 zł

1.2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.
Przebieg inwestycji
Podobnie jak w roku 2020 Gmina Sicienko również w roku 2021 dofinansowała zakup nowego
radiowozu na potrzeby Policji Lokalnej. Z prośbą taką zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w
Bydgoszczy. Nowy samochód policyjny zakupiony został dla potrzeb Komisariatu Policji w Koronowie.
Nowy radiowóz, wykorzystywany będzie m.in. przez policjantów, którzy zabezpieczają teren naszej
gminy. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Gmina Sicienko

Gmina Dobrcz

Gmina
Koronowo

BP – KG Policji

94 529,00 zł

14 926,13 zł

17 412,24 zł

14 926,13 zł

47 264,50 zł

Efekt rzeczowy zadania
1.

Samochód osobowy Kia NOWY CEED M, rok produkcji 2021, pojemność 1482 cm3

szt. 1

Fot.140. Kolejny radiowóz jaki został zakupiony dla potrzeb Policji Lokalnej m.in. ze środków
finansowych Gminy Sicienko.

1.3.

Zakup ciągnika.
Przebieg inwestycji

W celu właściwego utrzymania naszych dróg, chodników i terenów zielonych, zarówno w okresie letnim
i zimowym jest niezwykle ważnym i potrzebnym działaniem służb komunalnych. Aby temu podołać
niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Z tego względu w roku 2021 został zakupiony ciągnik komunalny
marki JOHN DEERE typ – 1026 R. Przyłączając do niego odpowiednie oprzyrządowanie możliwe jest
wykonywanie prac komunalnych w zakresie: koszenia trawy, zamiatanie ulic i chodników oraz
odśnieżanie ulic i chodników.
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Fot.141. Ciagnik rolniczy zakupiony w roku 2021 na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku.
Struktura finansowania inwestycji

1.4.

Wartość całkowita

Budżet Gminy

86 100,00 zł

86 100,00 zł

Dofinansowanie zakupu zestawu
technicznego dla OSP Wojnowo.

narzędzi hydraulicznych do ratownictwa

Przebieg inwestycji
Jednostka OSP Wojnowo, jako jedna z dwóch na terenie naszej gminy włączona jest w struktury
KSRG. Każdego roku wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnych akcji i zdarzeń, w tym do różnego
rodzaju wypadków i kolizji drogowych. Sprawny sprzęt na wyposażeniu jednostki oraz dobrze
wyszkoleni strażacy ochotnicy do jego obsługi i stosowania, niejednokrotnie ratują ludzkie zdrowie i
życie. Z tego względu należy dochować szczególnej troski o to, aby jednostki OSP wyposażone były
w nowoczesny sprzęt. W roku 2021 jednostka OSP w Wojnowie uzyskała dotację z budżetu państwa
na zakup zestawu hydraulicznego. Warunkiem dofinansowania był wkład własny samorządu. Dlatego
w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Budżet Państwa

26 000,00 zł

16 000,00 zł

10 000,00 zł
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Efekt rzeczowy zadania

Fot.142. Jednostka OSP Wojnowo została doposażona w sprzęt hydrauliczny.

1.5.

Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego, piaskarko - solarki dla potrzeb
Zakładu Komunalnego w Sicienku.
Przebieg inwestycji

Świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców naszej gminy wymaga nie tylko kompetentnych i
dobrze wyszkolonych pracowników, ale także sprawnego i nowoczesnego sprzętu do wykonywania tych
usług. Z tego względu w roku 2021 Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego samochodu
ciężarowego, który wykorzystywany będzie w okresie zimowym jako piaskarko-solarka, a w pozostałym
okresie roku wykorzystywany będzie jako skrzyniowy samochód ciężarowy przy wykonywaniu
statutowych zadań Zakładu Komunalnego w Sicienku.
Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Zakład Komunalny

246 000,00 zł

180 000,00 zł

66 000,00 zł

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Samochód ciężarowy Mercedes-Benz 1323 wywrotka 4x4, silnik EURO 3, moc 230
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KM, ładowność 6 530 kg, rok produkcji 2002 r.
2.

Pług do zimowego utrzymania dróg – SCHMIDT SL30, o szerokości 3 m.

3.

Piaskarko-solarka, taśmowa SCHMIDT STRATOS, pojemność:2,5 m3 , solanka 1210 l.

szt. 1

Fot.143. Piaskarko -solarka dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku.

1.6.

Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego, z przeznaczeniem dla brygady
budowlanej Zakładu Komunalnego w Sicienku.
Przebieg inwestycji

W roku 2021 w ramach struktur Zakładu Komunalnego w Sicienku powstała brygada budowlana. Do jej
głównych zadań należy wykonywania drobnych napraw i remontów obiektów komunalnych
administrowanych przez różne jednostki organizacyjne gminy. Brygadę tą należy wyposażyć w
podstawowe narzędzia, sprzęt i środki transportu. Z tego względu w ramach dotacji podmiotowej
udzielonej dla Zakładu Komunalnego został zakupiony w IV kwartale br. samochód na wyposażenie tej
brygady.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

41 205,00 zł

41 205,00 zł
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Samochód ciężarowy FIAT DUCATO 2014, CG 8921C

szt. 1

Fot.144. Samochód zakupiony dla brygady budowlanej Zakładu Komunalnego w Sicienku.
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Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia
ulicznego.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1)

Budowa nowego oświetlenia ulicznego:

1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I, ul. Jaworowa.
1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku.
1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.4 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu.
1.5 Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I.
1.6 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej
Rudzie - etap II.
1.7 Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) - etap I.
1.8 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie
dokumentacji technicznej.
1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne).
1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku - etap I.
1.11 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku - etap I.
1.12 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłówku- opracowanie dokumentacji
technicznej.
1.13 Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku ul. Dębowa - etap III.
1.14 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej opracowanie dokumentacji technicznej.
1.15 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II.
1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie - etap II.
1.17 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od
ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej.
1.18 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia.
2) Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:
1.1 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez
podwieszenie 3 nowych pkt świetlnych.
1.2 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy
drodze gminnej działka nr 101 w Trzemiętowie.
1.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy
drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.
1.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy
drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie.
1.5 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej poprzez zamontowanie
4 punktów świetlnych w Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).
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1.6 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych
w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A.
1.7 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego
w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14.
1.8 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego
w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego.
1.9 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zmianę lokalizacji istniejącej oprawy
w Samsiecznie.
1.10 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego
w Samsiecznie.
1.11 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie poprzez
zamontowanie 2 nowych punktów świetlnych.
3) Podniesienie standardu oświetlenia –w ramach Umowy PUO na 2021 r:
3.1 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Sicienko, ul. Ogrodowa.
3.2 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Dąbrówczyn.
3.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Teresinie poprzez zamontowanie 1 punktu
świetlnego w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez wieś.
2.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Miejsce realizowanego zadania
ul. Jaworowa w Sicienku
ul. Wiśniowa i Wiatrakowa w Sicienku
ul. Grabowa w Sicienku
ul. Przy Lesie w Osówcu
Marynin, droga przez wieś
Nowa Ruda - dw. Nr 244, dz. 163/2
Nowaczkowo, droga w kierunku budynku nr 17
Strzelewo – droga w kierunku Zielonczyna
ul. Polna w Zielonczynie
ul. Modrzewiowa w Pawłówku
ul. Nad Torem w Pawłówku
ul. Brzozowa w Pawłówku
ul. Dębowa w Pawłówku
ul. Szlachecka i Magnacka w Dąbrówce Nowej
Droga gminna Szczutki - Osówiec
ul. Osówiecka w Kruszynie
ul. Młyńska w Kruszyńcu
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kolonia
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Długość linii
zasilającej
[m]
165
72
dok. tech.
0
200
346
116
dok. tech.
134
158
213
dok. tech.
60
dok. tech.
0
63
178
dok. tech.

Ilość pkt.
świetlnych
[szt]
4
2
1
2
2
3
1
1
2
3
2
1
1
1
2
2
3
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Razem
3.

2021

ul. Starowiejska w Osówcu
Droga gm. dz. nr 101 w Trzemiętowie
Droga gm. pomiędzy posesjami 26-28 w Trzemiętowie
Droga powiatowa w Trzemiętowie (skrz, z dr. dz. 33/3)
Łukowiec, droga w kierunku posesji 39B
Zawada dr. pow. pomiędzy posesjami 6 i 7A
Zawada dr. pow. pomiędzy posesjami 13 i 14
Ugoda przystanek autobusowy przy drodze powiatowej
Samsieczno droga powiatowa przez wieś
ul. Strażacka w Kruszynie
Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Ogrodowej w
Sicienku
Podniesienie standardu oświetlenia w Dąbrówczynie
Podniesienie standardu oświetlenia w Teresinie

0
320
101
0
504
0
0
151
0
0

3
3
2
1
3
2
1
1
1
2

0

1

0
0

2
1

2 781

52

Struktura finansowania zadań w 2021 roku:
Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia
Budżet Gminy
Wartość całkowita
309 624,43 zł

309 624,43 zł

1.1. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I
ul. Jaworowa.
Przebieg inwestycji
Inwestycja oświetleniowa został w całości sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego na lata 2020 i
2021. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul.Jesionowej i Jaworowej w Sicienku została
wykonana w roku 2020. Z uwagi na duży zakres przedsięwzięcia uzgodniono z Panem sołtysem, że w
roku 2021 zostanie wykonany I etap projektu tj. oświetlenie na ul. Jaworowej. Wyłonienie wykonawcy
robót budowlano-montażowych i ich wykonanie nastapiło w II kwartale bieżącego roku. W ramach
tegorocznego zadania wybudowano 165 m lini kablowej oraz postawiono 4 latarnie uliczne z oprawami
typu LED z redukcją mocy w porze nocnej; tym samym ulica Jaworowa jest ładnie oświetlona. Budowę
oświetlenia na ul. Jesionowej w ramach opracowanej dokumentacji planuje się na lata kolejne.
Efekt rzeczowy inwestycji w roku 2021
1.

Linia kablowa

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem

4 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55 W, 6 100 lm z redukcją mocy

4 szt.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet gminy (2021)

Środki zewnętrzne

26 439,47 zł

19 926,00 zł

0,00 zł

Fot.145. Nowe oświetlenie drogowe na ul. Jaworowej w Sicienku.

1.2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku.
Przebieg inwestycji
O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy tej części miejscowości Sicienko podczas zebrania
wiejskiego ws. podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz na rok 2021. W roku 2020 została
opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Środki funduszu sołeckiego
na roku 2021 wykorzystano na wykonanie robót budowlano – montażowych. Wszystkie prace budowlane
zostały wykonane już na przełomie I i II kwartału br. Ich wykonawcą była wyłoniona w przetargu
publicznym firma „ELJAN” Jarosław Rodziak z Książa Wielkopolskiego. Równolegle trwały prace
projektowe, a później budowlano-montażowe prowadzone przez Enea Operator mające na celu
wybudowanie złącza kablowo-pomiarowego i podanie zasilania do wybudowanej linii oświetlenia
drogowego. Jesienią 2021 roku ul. Wiatrakowa i Wiśniowa w Sicienku zostały oświetlone.

Efekt rzeczowy inwestycji
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1.

Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm2

72 m.

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 53W, 6100 lm z redukcją mocy

2 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

16 407,29 zł

12 105,36 zł

Fot.146. Oświetlenie na ul. Wiśniowej w Sicienku.

1.3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie
dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sicienko. Podczas zebrania wiejskiego
w dniu 4.09.2020 r., mieszkańcy na ten cel z funduszu sołeckiego na 2021 rok przeznaczyli
7 tys. zł. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, a wyłoniony w przetargu
projektant opracował dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. W dniu 21 września 2021 roku
Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę zaprojektowanego oświetlenia. Budowa
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oświetlenia zrealizowana będzie równolegle z budową nawierzchni drogi na ulicy Grabowej. W ostatnich
tygodniach roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie
prace budowlanych w zakresie drogi i oświetlenia planuje się od początku stycznia 2022 r.
Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia została w całości sfinansowana ze środków FS sołectwa
Sicienko na rok 2021.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim

1 kpl.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

4 916,93 zł

4 916,93 zł

Fot.147. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ul. Grabowej w Sicienku.

1.4.

Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie – etap VIII.
Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Przy Lesie w Osówcu została wykonana
w roku 2011. Od tego czasu projekt jest realizowany. Co roku montowane są kolejne latarnie uliczne. W
roku bieżącym na wniosek mieszkańców oraz wsparcie finansowe ze środków funduszu sołeckiego
sołectwa Osówiec na 2021 r. w kwocie 6 000,00 zł zostały wybudowane dwie kolejne latarnie uliczne w
miejscach wskazanych za pośrednictwem Pani sołtys przez mieszkańców ulicy. Prace budowlano montażowe zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w
pierwszej połowie br.
Efekt rzeczowy inwestycji
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1.

Słup oświetleniowy stalowy 8 m wraz z wysięgnikiem

2 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2021)

88 881,00 zł

6 888,00 zł

Fot.148. Nowa latarnia na ul. Przy Lesie w Osówcu.

1.5.

Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I.
Przebieg inwestycji

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 11.09.2019 r. w Samsiecznie, mieszkańcy sołectwa postanowili, aby
część funduszu sołeckiego na rok 2020 przeznaczyć na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w
sołectwie, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w
Maryninie. Na wykonanie projektu technicznego przeznaczono kwotę 6 500,00 zł i postanowiono, że
zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Tak też się stało; mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego,
które odbyło się w dniu 14.09.2020 r. postanowili przeznaczyć z funduszu sołeckiego na rok 2021 kwotę
15 tys. na wykonanie I etapu zaprojektowanego oświetlenia w Maryninie. Wiosną br. w przetargu
publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlano-montażowych tj. PPHU ELJAN s.c. z Książa
Wielkopolskiego, który za kwotę 16 346,70 zł w pierwszej połowie br. wykonał I etap zaprojektowanego
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wcześniej oświetlenia. Planuje się, że kolejny odcinek oświetlenia tej drogi realizowany będzie w latach
kolejnych w miarę możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm, z redukcją mocy

2 szt.

4.

Szafka oświetleniowa trójfazowa

1 szt.

200 m.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

23 765,62 zł

16 516,00 zł

Fot.149,150. Wyrys z dokumentacji technicznej i wykonanie I etapu oświetlenia w Maryninie.

1.6.

Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - etap II.
Przebieg inwestycji

Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowej Rudy na
zebraniu wiejskim sołectwa Mochle w roku 2018. Mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego
sołectwa Mochle na rok 2019 w kwocie 5 tys. zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej.
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 6.09.2019 r. mieszkańcy z funduszu sołeckiego na rok 2020, kwotę
8 tys. przeznaczyli na wykonanie I etapu oświetlenia. W wyniku zmian ws. podziału funduszu sołeckiego
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na ten cel została przeznaczona ostatecznie kwota 15 773,58 zł. Natomiast podczas zebrania wiejskiego w
dniu 3.09.2020 r. mieszkańcy z funduszu sołeckiego na rok 2021, kwotę 15 tys. przeznaczyli na
wykonanie II etapu oświetlenia. Wiosną został wyłoniony wykonawca robót, który w III kwartale
wybudował uzgodniony z Panią sołtys odcinek lini kablowej, na której zostały zamontowane trzy nowe
latarnie uliczne. Nowe oświetlenie powstało na zabudowanym (końcowym w gminie Sicienko) odcinku
drogi wojewódzkiej nr 244. Tym samym można powiedzieć, że miejscowość Nowa Ruda jest ładnie
oświetlona.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm z redukcją mocy

3 szt.

346 m.

Struktura finansowa inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

59 309,83 zł

23 652,90 zł

Fot.151. Nowe latarnie z oprawą LED przy drodze wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie.

1.7.

Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z
drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17).

Przebieg inwestycji
Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowaczkowa
na zebraniu wiejskim sołectwa, które odbyło się w dniu 20.09.2019 r. Mieszkańcy postanowili część
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funduszu sołeckiego sołectwa Nowaczkowo na rok 2020 w kwocie 5 831,07 zł przeznaczyć na
wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego. Z uwagi na niższe od
planowanych, koszty prac projektowych, zminiejszyła się również kwota funduszu sołeckiego do
4 056,54 zł. Natomiast podczas zebrania wiejskiego w dniu 17.09.2020 r. mieszkańcy z funduszu
sołeckiego na rok 2021, kwotę 7 tys. postanowili przeznaczyć na wykonanie I etapu oświetlenia.
Wiosną 2021 roku w przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót, który w maju
wybudował zaplanowany na br. odcinek lini oświetleniowej, w ciągu której na skrzyżowaniu dróg
została posadowiona nowa latarnia uliczna z oprawą LED z redukcją mocy w godzinach nocnych.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm, z redukcją mocy

1 szt.

4.

Szafka oświetleniowa

1 szt.

116 m.

Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

14 587,50 zł

10 530,96 zł

Fot.152. Wyrys z planu sytuacyjnego oświetlenia w Nowaczkowie (fragment dokumentacji
technicznej).
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Fot.153. ZKP i szafka oświetleniowa do oświetlenie na skrzyżowaniu dróg w Nowaczkowie.

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn opracowanie dokumentacji technicznej

1.8.

Przebieg inwestycji
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo. Podczas zebrania
wiejskiego w dniu 8.09.2020 r. mieszkańcy na ten cel z funduszu sołeckiego na 2021 rok przeznaczyli
15 tys. Natomiast podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w maju 2021 r. kwota ta została
zmniejszona do 6 758,85 zł, która w całości pokryła koszty przygotowania dokumetacji technicznej. W
ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, a wyłoniony w przetargu projektant
opracował dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. W październku 2021 roku został złożony
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta Bydgoski decyzję o pozwoleniu na
budowę wydał w dniu 17.11.2021 r. Realizację projektu planuje się w kolejnych latach w miarę
możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 szt.
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Struktura finansowania inwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 758,85 zł

6 758,85 zł

Fot.154. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Strzelewie.

1.9.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie.
Przebieg inwestycji

Pierwszy odcinek ul. Polnej w Zielonczynie został oświetlony w roku 2011. W nastepnych latach
powstała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dalszym odcinku tej ulicy. Dlatego podczas
zebrania wiejskiego sołectwa Zielonczyn, które odbyło się w dniu 10.09.2020 r. mieszkańcy
postanowili przeznaczyć kwotę 12 tys. zł ze środków finduszu sołeckiego na rok 2021 na rozbudowę
oświetlenia na tej ulicy. W ciagu roku została wykonana dokumentacja techniczna, na podstawie
której Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę. Następnie w przetargu publicznym został
wyłoniony wykonawca robót budowlano – montażowych. Prace budowlane zostały wykonane w
IV kwartale 2021 r. Tym samym cała ulica Polna jest obecnie ładnie oświetlona.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa

134 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

16 509,06 zł

16 509,06 zł
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Fot.155,156. Nowe oświetlenie na ul Polnej w Zielonczynie.

1.10.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku - etap I.
Przebieg inwestycji

Mieszkańcy Pawłówka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 13.09.2019 roku, postanowili część
funduszu sołeckiego na rok 2020, w kwocie 10 tys. zł przeznaczyć na wykonanie
w roku 2020 dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Modrzewiowej
w Pawłówku. W roku 2020 kwota ta została pomniejszona do faktycznie potrzebnej na sfinansowanie
dokumentacji technicznej tj. 8 970,39 zł. Starosta Bydgoski w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o
pozwoleniu na budowę. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 18.09.2020 r. mieszkańcy podjęli uchwałę,
w której kwotę 10 tys. z funduszu sołeckiego na rok 2021 przeznaczyli na wykonanie I etapu
zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Z uwagi na fakt, że nowe oświetlenie przyłączone będzie do
istniejącej szafki oświetleniowej koniecznym było, aby budowę oświetlenia rozpocząć od strony
ul. Leśnej. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane w II kwartale br. przez wykonawcę
wyłonionego w przetargu publicznym tj. P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa. Do
oświetlenia zastosowano oprawę typu LED z redukcją mocy w godzinach nocnych.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm z redukcją mocy

3 szt.
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

24 468,39 zł

15 498, 00 zł

Fot.157. Plan sytuacyjny oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Pawłówku.

Fot. 158. Nowe oświetlenie na ul Modrzewiowej w Pawłówku.
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Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku - etap I
Przebieg inwestycji

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pawłówka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w
dniu 18.09.2020 r. Na jego realizację zebranie wiejskie postanowiło przeznaczyć ze środków funduszu
sołeckiego na rok 2021 kwotę 20 tys. zł. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea
Operator. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna z
kosztorysem inwestorskim. Proces uzgadniania dokumentacji technicznej zgodnie z przewidywaniami
był bardzo trudny i długi z uwagi na fakt, że trasa planowanej linii oświetleniowej przebiega przez
tereny leśne będące w zarządzie lasów państwowych. Pozwolenie na budowę zostało wydane dopiero
w IV kwartale br. Wykonawca robót został wyłoniony w publicznym i nieograniczonym zapytaniu
ofertowym. Wszystkie prace budowlano-montażowe zostały zakończone w połowie grudnia 2021 r., a
ich odbiór nastapił w dniu 28.12.2021 r. W ramach zadania został oświetlony kolejny odcinek drogi,
przebiegajacy przez tereny leśne.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa

213 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m wraz z wysięgnikiem

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm z redukcją mocy

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

25 331,85 zł

25 331,85 zł

Fot.159. Nowe oświetlenie na ul. Nad Torem w Pawłówku.
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1.12. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłówku- opracowanie
dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji
Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu 18 września 2020 r. część funduszu
sołeckiego sołectwa Pawłówek na rok 2021, w kwocie 4,0 tys. zł zostało przeznaczone na wykonanie w
br.
dokumentacji
technicznej
na
wykonanie
oświetlenia
drogowego
w
ciągu
ul. Brzozowej w Pawłówku. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator i
podpisano umowę przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych,
dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim i została wydana deczyzja o pozwoleniu na
budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę linii kablowej oraz latarni ulicznych. Roboty
budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonane bedą w kolejnych
latach z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

2.

Pozwolenie na budowę

1 szt.
Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita

Budżet Gminy

5 162,31 zł

5 162,31 zł

Fot.160. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetelnia na ul. Brzozowej w Pawłówku.
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1.13. Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku, ul. Dębowa - etap III.
Przebieg inwestycji
Zadanie rozpoczęto w roku 2019 i było realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa
Pawłówek. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w
ciągu ulicy Dębowej i Wrzosowej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych,
uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja
techniczna, którą po uzgodnieniu z sołtysem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania
pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty
budowlano – montażowe w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji
inwestycji. W wyniku realizacji I etapu, na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku powstała nowa
infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy. W roku
2020 mieszkańcy ul. Dębowej uznali, że do właściwego oświetlenia ulicy brakuje jednej latarni, która
rozwiązałaby problem. Dltego zaproponowali współudział mieszkańców ulicy w pokryciu kosztów
montażu latarni, deklarując wpłatę darowizny w kwocie 1 500 zł. Wniosek został przyjęty przez władze
gminy. W połowie roku wyłoniona w przetargu firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z
Bartlewa dokonała montażu jednej latarni ulicznej z oprawą typu LED w miejscu zgodnym z
opracowanym w ubiegłym roku projekcie budowlanym. Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w
Pawłówku w dniu 18.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć kwotę 1000,00 zł z funduszu
sołeckiego na zkaończenie projektu poprzez wybudowanie w roku 2021 ostatniego odcinka lini kablowej
zakończonego latarnią uliczną. Wiosną br. został wyłoniony wykonawca robót budowlano –
montażowych, który w II kw. wybudował zaplanowany odcinek oświetlenia. Zastosowano oświetlenie
LED z redukcją mocy.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

60 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

1 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm. z redukcją mocy

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (2021)

36 905,38 zł

6 408,30 zł
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Fot.160. Nowe oświetlenie na ul. Dębowej z oprawą LED z redukcją mocy firmy LUG.

1.14. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce
Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji
Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu 22 września 2020 r. duża część
funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Nowa na rok 2021, bo aż w kwocie 21,0 tys. zł została
przeznaczona na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w
ciągu ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia
do sieci Enea Operator i podpisano umowę przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów
projektowych, dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim. W grudniu został złożony wniosek
o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę linii kablowej oraz latarni
ulicznych z oprawami w technologii LED z redukcją mocy w godzinanch nocnych. Prace projektowe w
całości zostały sfinansowane ze środków FS sołectwa Dąbrówka Nowa. Roboty budowlano-montażowe
w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej planuje wykonać się w kolejnych latach z
uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna
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Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

19 666,47 zł

19 666,47 zł

Fot.161. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetelnia na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w
Dąbrówce Nowej.

1.15. Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec –
etap II.

Przebieg inwestycji
Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2019, kiedy został opracowany projekt budowlany i wykonano
I etap budowy oświetlenia. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 21.09.2020 r., mieszkańcy sołectwa
Szszutki postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 7 tys. zł na realizację
II etapu zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Wczesną wiosną w drodze przetargowej został
wyłoniony wykonawca robót, który zgodnie z projektem budowlanym na wybudowanej w I etapie lini
kablowej zamontował 2 kolejne latarnie uliczne z oprawami typu LED z redukcją mocy. W obecności
Pani
sołtys
sołectwa
Szczutki
dokonano
odbioru
końcowego
wykonanych
prac
i włączono oświetlenie na kolejnym odcinku drogi.
Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

2 szt.

2.

Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W i strumieniu świetlnym
6100 lm z redukcją mocy

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy 2021

36 156,31 zł

7 380,00 zł
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Fot.162. Nowe oświetlenie w ciągu drogi gminnej Osówiec - Szczutki.

1.16. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie - etap II.
Przebieg inwestycji
Pierwszy odcinek drogi powiatowej Kruszyn- Osówiec na odcinku ul. Osówieckiej w Kruszynie został
oświetlony w roku 2018, na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę uzyskanego w
roku 2017. O kontynuację oświetlenia wnioskowali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania
wiejskiego w Kruszynie, które odbyło się w dniu 10 września 2020 r. Mieszkańcy sołectwa, z funduszu
sołeckiego na rok 2021 na wykonanie zadania przeznaczyli kwotę 3,5 tys. zł. Kwata ta w ciągu roku
budżetowego stosowną uchwała zebrania wiejskiego została zwiekszona do 5 645,01 zł. Prace budowlane
zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z Bartlewa
wiosną br. W ramach tego zadania została wybudowana linia kablowa o długości 63 m i dwie nowe
latarnie uliczne z oprawami ledowymi. Tym samym odcinek drogi w granicach wsi Kruszyn jest
całkowicie oświetlony, a cały projekt został zakończony.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4 x 16 mm2

63 m

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m

2 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 5500 lm.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2 szt.

Strona 127

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

Struktura finansowania nwestycji
Wartość całkowita

Budżet Gminy
(Rok 2021)

35 232,58 zł

9 717,00 zł

Fot.163. Oświetlenie drogowe na ul. Osówieckiej w Kruszynie.

1.17. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku
od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej.

Przebieg inwestycji
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na wniosek mieszkańców Kruszyńca, którzy podczas
zebrania wiejskiego sołectwa Kruszyn, które odbyło się w dniu 10.09.2020 r. postanowili, aby część
funduszu sołeckiego w kwocie 12,5 tys. na rok 2021 przeznaczyć na realizację tego zadania. W
ramach realizacji zadania, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, zakupiono mapę do
celów projektowych, wykonano projekt budowlano-wykonawczy, a po uzyskaniu pozwolenia na
budowę, firma wykonawcza wyłoniona w przetargu publicznym wybudowała przedmiotowe
oświetlenie. Wybudowano linię kablową z trzema punktami świetlnymi z wykorzystaniem opraw typu
LED z redukcją mocy.
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Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Linia kablowa YAKY 4x35 mm2

2.

Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m

3 szt.

3.

Oprawa oświetleniowa LED z redukcją mocy - 55 W, 6100 lm.

3 szt.

4.

Szafka oświetleniowa jednofazowa

1 szt.

178 m

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

24 911,83 zł

24 911,83 zł

Fot.164. Nowe oświetlenie w Kruszyńcu.

1.18. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia- opracowanie
dokumentacji technicznej.
Przebieg inwestycji
Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 08.09.2021 r., mieszkańcy sołectwa podjeli
uchwałę ws. zmiany przeznaczenia środków Funduszu sołeckiego na rok 2021, przeznaczając je na
wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Gliszcz Kolonia. Po
zaakceptowaniu woli mieszkańców przez Radę Gminy, która dokonała stosownych zmian w budżecie
gminy na br. została zamówiona mapa do celów projektowych oraz w zapytaniu ofertowym został
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wyłoniony autor dokumentacji technicznej. Projekt budowlany został przekazany gminie, po czym został
złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje
budowę linii kablowej oraz latarni ulicznych z oprawami w technologii LED z redukcją mocy w
godzinanch nocnych. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej
planuje wykonać się w roku 2022 z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Efekt rzeczowy inwestycji
1.

Dokumentacja techniczna

1 kpl.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

10 094,61 zł

10 094,61 zł

Fot.165. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Gliszcz Kolonia.

2) Podniesienie standardu oświetlenia na istniejących liniach:
2.1.

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu
poprzez podwieszenie 3 nowych pkt świetlnych.
Przebieg zadania

Dowieszenie kolejnych opraw w ciągu ul. Starowiejskiej zostało zgłoszone przez mieszkańców Osówca
podczas zebrania wiejskiego w dniu 02.09.2020 r. i realizowane było ze środków funduszu sołeckiego
tego sołectwa na rok 2021. Poprzednie dowieszenia miały miejsce w roku 2017, 2019 i w 2020 roku.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez
właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zastosowano oprawy w technologii LED. Zadanie w dużej części –
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4 000,00 zł, zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Oprawa oświetleniowa typu LED (49,5 W x2 i 42 W)
Wysięgnik

3 szt.
3 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy (Rok 2021)

9 627,75 zł

4 141,75 zł

Prace montażowe w zakresie rozbudowy
systemu oświetlenia drogowego w Osówcu
wykonano
na
istniejącej
instalacji
energetycznej stanowiącej własność ENEA
w
ramach
zawartej
umowy
Nr 2995 /OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na
wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.

Fot.166. Nowe oświetlenie na ul. Starowiejskiej w Osówcu.

2.2. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt
świetlnych przy drodze gminnej działka nr 101 w Trzemiętowie.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, sołectwa Trzemiętowo na rok 2021 na ten cel.
Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw oświetlenia
drogowego w ciągu drogi gminnej (działka nr 101) na odcinku od budynku Przedszkola w kierunku
zabudowy mieszkaniowej przy tej drodze. Miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych
uzgodniono z Panem sołtysem. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być
zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego
wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu. Na wykonanie zadania wykorzystano środki z
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funduszu sołeckiego w kwocie 9 000,00 zł.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm2

2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 49,5 W

3 szt.

3.

Wysięgnik

3 szt.

320 m

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

14 001,58 zł

14 001,58 zł

Fot.167. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.
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2.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt
świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, w kwocie 10 tys. sołectwa Trzemiętowo na rok
2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw
oświetlenia drogowego przy drodze prowadzącej do budynków mieszkalnych nr 26 i 28 w Trzemiętowie.
Miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z Panem sołtysem z uwzględnieniem
uwag wniesionych przez przedstawiciela ENEA Oświetlenie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku
energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm2

2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 42 W

2 szt.

3.

Wysięgnik

3 szt.

4.

Szafka sterująco - pomiarowa

1 szt.

101 m

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

9 476,12 zł

9 476,12 zł

Fot.168,169. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.
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2.4. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt
świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr
3/33 w Trzemiętowie.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, w kwocie 1,5 tys. sołectwa Trzemiętowo na rok
2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej 1 nowej
opraw oświetlenia drogowego. Nowa lampa została zamontowana na skrzyżowaniu drogi powiatowej z
drogą gminna dz. nr ewid. 3/33. Miejsce zamontowania nowej oprawy uzgodniono z Panem sołtysem.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez
właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea
Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 427,49 zł

1 427,49 zł

Fot.170. Nowa oprawa oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.
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2.5. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej poprzez
zamontowanie punktów świetlnych w Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Łukowca, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
09.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, sołectwa Łukowiec na rok 2021 na ten cel. Celem
przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw oświetlenia drogowego w
ciągu drogi gminnej prowadzącej w kierunku zabudowań oznaczonych nr 39B. Jest to stosunkowo długi
odcinek nieoświetlonej drogi. Z tego względu miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych
uzgodniono z Panem sołtysem i mieszkańcami tej części miejscowości. Uzgodniono, że z uwagi na duży
koszt zadania zostaną zamontowane w ramach tego zadania 3 oprawy LED. Nowe oświetlenie zostanie
przyłączone do istniejącej linii oświetlenia w ciągu drogi asfaltowej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku
energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.
Na wykonanie zadania wykorzystano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12 500,00 zł.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm2

2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W na wysięgniku

504 m
3 szt.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

19 590,06 zł

19 590,06 zł

Fot.171,172. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Łukowcu.
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2.6. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów
świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 3 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok
2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii oświetlenia drogowego,
rozbudowanej w roku 2019 w ciągu drogi powiatowej dwóch nowych opraw świetlnych. Miejsca
podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z sołtysem i mieszkańcami tej części
miejscowości. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko
przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie
firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu
sołeckiego sołectwa Zawada-Ugoda.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W
Wysięgnik

2 szt.
2 szt.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

2 854,99 zł

2 854,99 zł

Fot.173. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Zawadzie.
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2.7. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu
świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 6 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok
2021 na ten cel. Pierwotnym założeniem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii
energetycznej od istniejącej szafki oświetleniowej przewodu sterującego i jednej oprawy LED na
istniejącym słupie na wysokości posesji 13 i 14 w Zawadzie. Po analizie możliwości technicznych
okazało się, że takie rozwiązanie nie może być zastosowane z uwagi na wysokość i wytrzymałość
istniejących słupów. Z tego względu koniecznym było zamontowanie nowej szafki sterująco-pomiarowej,
z której zasilana będzie nowa oprawa oświetleniowa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne
zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego.
Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało
sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zawada-Ugoda.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.

3.

Szafka sterująco - pomiarowa

1 szt.

Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

5 072,16 zł

5 072,16 zł
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Fot.174. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Zawadzie.

2.8. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu
świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 5 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok
2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej jednej nowej
oprawy oświetlenia drogowego. W tym celu należało na istniejącej linii podwiesić linkę sterującą o
długości 151 m, na odcinku od istniejącej szafki oświetleniowej do słupa usytuowanego przy przystanku
autobusowym przy drodze powiatowej w Ugodzie. Miejsce podwieszenia nowej oprawy oświetleniowej
uzgodniono z sołtysem z uwzględnieniem uwag wniesionych przez przedstawiciela ENEA Oświetlenie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez
właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea
Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa
Zawada-Ugoda.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm2

2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 49,5 W

1 szt.

3.

Wysięgnik

1 szt.
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Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

6 013,69 zł

6 013,69 zł

Fot.175. Nowa oprawa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w Ugodzie.

2.9. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w sołectwie Samsieczno.
Przebieg zadania
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu
14.09.2020 r. uznali za konieczne przeniesienie istniejącej oprawy oświetleniowej przy drodze
powiatowej Samsieczno-Samsieczynek na inny (sąsiedni) słup. Zabieg ten ma przyczynić się do
równomiernego oświetlenia drogi. Zebranie wiejskie na ten cel przeznaczyło część funduszu sołeckiego,
sołectwa Samsieczno na rok 2021w kwocie 650 zł. Miejsce przeniesienia oprawy uzgodniono z Panią
sołtys. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez
właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie
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Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w części zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
sołectwa Samsieczno.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu SGS 104/100 o mocy 100 W (przeniesienie)

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

835,24 zł

835,24 zł

Fot.176. Oświetlenie drogowe w Samsiecznie.

2.10. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu
świetlnego w Samsiecznie.
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Przebieg zadania
Dowieszenie nowej oprawy na istniejącej linii oświetlenia drogowego w Samsiecznie ma na celu poprawę
oświetlenia w ciągu drogi powiatowej w obszarze zwartej zabudowy wsi Samsieczno. Zdaniem
mieszkańców na drodze jest duże natężenie ruchu i ze względów bezpieczeństwa wymaga doświetlenia.
Dlatego mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie
1,2 tys. zł przeznaczyć na ten właśnie cel. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie
mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego
gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 42 W

1 szt.

2.

Wysięgnik

1 szt.
Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg
stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej
umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług
oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

1 381,93 zł

1 381,93 zł

Fot.177. Nowa latarnia na drodze w Samsiecznie.
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2.11. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie
poprzez zamontowanie 2 nowych punktów świetlnych.
Przebieg zadania
Przy ulicy Strażackiej w Kruszynie znajduje się WDK, Ośrodek zdrowia, biblioteka oraz remiza strażacka.
Z tego względu jest to bardzo ważne miejsce w Kruszynie. Niestety ulica nie jest dobrze oświetlona.
Dlatego dowieszenie kolejnych opraw w ciągu ul. Strażackiej zostało zgłoszone przez mieszkańców
Kruszyna podczas zebrania wiejskiego w dniu 10.09.2020 r. jako pilne do wykonania w roku 2021.
Mieszkańcy na jego realizację postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2021. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela
istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea
Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie
2 854,99 zł.
Efekt rzeczowy zadania
1.
2.

Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W
Wysięgnik

2 szt.
2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

2 854,99 zł

2 854,99 zł

Prace montażowe w zakresie rozbudowy
systemu oświetlenia drogowego w Osówcu
wykonano
na
istniejącej
instalacji
energetycznej stanowiącej własność ENEA
w
ramach
zawartej
umowy
Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na
wykonanie usług oświetlenia na terenie
administrowanym przez Gminę Sicienko.
Fot.178. Nowe oświetlenie na ul. Strażackiej w Kruszynie.
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3) Podniesienie standardu oświetlenia – w ramach Umowy PUO na 2021 r.
3.1. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Sicienku, ul. Ogrodowa.
Przebieg zadania
Na wniosek nieszkańców Sicienka w roku 2021 została zaontowana nowa oprawa oświetleniowa w
miejscu niedoświetlonym na ul. Ogrodowej. Prace te zostały wykonane w
ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2021 z firmą Enea
Oświetlnie. Koszty tych prac zostały rozliczone w ramach tej umowy, która
ma charakter ryczałtowy w zakresie konserwacji infrastruktury
oświetleniowej.

Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2021 rok.

Fot.179. Nowy punkt świetlny na ul. Ogrodowej w Sicienku.
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3.2. Podniesienie standardu oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie.
Przebieg zadania
W ramach rozbudowy drogi gminnej Sicienko-Dąbrówka Nowa realizowanej w roku 2021, w rejonie
skrzyżowania dróg w miejscowości Dąbrówczyn powstały zatoki
autobusowe. Projekt drogowy nie przewidywał ich oświetlenia. Z tego
względu postanowiono poprawić oświetlenie tego miejsca poprzez
wymianę istniejącej jednej oprawy sodowej na dwie oprawy typu LED co
poprawi widoczność w tym miejscu po zmroku. Prace te zostały wykonane
w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2021 z firmą Enea
Oświetlnie. Koszty tych prac zostały rozliczone w ramach tej umowy, która ma charakter ryczałtowy w
zakresie konserwacji infrastruktury oświetleniowej. Zdemontowana w tym miejscu oprawa sodowa
została zamontowana w celu poprawienia standardu oswietlenia drogi w Teresinie.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa typu LED

2 szt.

Struktura finansowania zadania
Wartość całkowita

Budżet Gminy

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2021 rok.

Fot.180. Nowe oprawy oświetleniowe typu LED na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie.
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3.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Teresinie.
Przebieg zadania
Zadanie zostało zrealizowane na wniosek mieszkańców Teresina, którzy zgłosili problem braku
właściwego oświetlenia odcinka drogi w rejonie wiaty autobusowej, na której głównie oczkują na autobus
dzieci szkolne. W związku z modernizacją oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie,
zdemontowana tam lampa sodowa
została zamontowana w Teresinie, co w
znaczny sposób poprawiło standard
oświetlenia zatoki i wiaty autobusowej.
Prace te zostały wykonane w
ramach zawartej przez gminę Umowy
PUO na rok 2021 z firmą Enea
Oświetlnie. Koszty tych prac zostały
rozliczone w ramach tej umowy,
która ma charakter ryczałtowy w zakresie
konserwacji infrastruktury oświetleniowej.
Efekt rzeczowy zadania
1.

Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W

1 szt.

Struktura finansowania zadania
Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę
Oświetleniową na 2021 rok.

Fot.181. Nowy punkt świetlny na drodze powiatowej w miejscowości Teresin.
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Rozdział VII. Inne ważne – strategiczne, ponadlokalne inwestycje
realizowane na terenie Gminy Sicienko w roku
2021.
1.

Spis zrealizowanych inwestycji:

1.1
1.2
1.3
1.4

Budowa drogi ekspresowej S 5.
Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ.
Budowa gazociągu Dąbrówka Nowa – Osówiec – Szczutki – Mochle.
Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy.

1.1. Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła)
do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km.
Przebieg inwestycji – Wykonawca robót
POLAQUA Sp. z o.o. (lider)
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
DRAGADOS S.A. (partner)
Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania

W dniu 31 grudnia 2020 roku, w samo południe pierwsze samochody przejechały drogą ekspresową S 5 na
odcinku przebiegającym przez teren gminy Sicienko. Można powiedzieć „w końcu jest długo oczekiwana
ekspresówka”. A czekaliśmy na nią wiele lat. Wieloletnie planowanie i przygotowywanie inwestycji na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaowocowało rozpoczęciem robót w roku 2017. Inwestorem
zadania jest GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Przedstawiciele gminy Sicienko bardzo aktywnie
uczestniczyli w procesie ostatecznego wyboru trasy i szczegółowych rozwiązań projektowych dbając o to,
aby nowa droga ekspresowa była możliwie mało uciążliwa dla mieszkańców naszej gminy, mieszkających w
jej bliskim sąsiedztwie. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z
południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz
oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki
kraju. Budowa drogi na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz–granica województwa kujawsko-pomorskiego i
wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków. Odcinek 4 - od węzła „Tryszczyn” (bez
węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km przebiega w części przez teren gminy
Sicienko. Od drogi krajowej nr 25 w Tryszczynie przebiega przez Szczutki gdzie usytuowane jest miejsce
obsługi podróżnych (MOP) dalej przez Osówiec, a następnie przez Pawłówek do granicy z gminą Białe
Błota. W Pawłówku jest duży węzeł drogowy „Bydgoszcz Zachód”, który spina drogę S 5, planowaną S 10
oraz drogę krajową nr 80 (w części ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy, w ostatnim czasie też rozbudowana). W
ramach realizacji S 5 wykonane zostały drogi serwisowe oznaczone nr 27 i 29 w Pawłówku. Droga
serwisowa nr 27 płynnie przechodzi w ul. Przy Lesie w Osówcu.
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Fot.182. Bezkolizyjne skrzyżowanie drogi powiatowej Bydgoszcz – Wojnowo z drogą S 5 w Osówcu.

Fot.183. Węzeł drogowy „Bydgoszcz Zachód” spinający drogi: S5, DK nr 10 i DK nr 80 w Pawłówku.
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Fot.184. S 5 na odcinku Szczutki - Osówiec.

Fot.185. MOP w Szczutkach już obecnie obsługuje wielu podróżujących drogą S5.
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1.2. Budowa drogi ekspresowej S 10 – przygotowanie Studium Techniczno Ekonomiczno – Środowiskowego oraz materiałów do decyzji środowiskowej.
Przebieg zadania
Inwestor:
GDDKiA oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

Wykonawca STEŚ:
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.,
ul. Rolna 12, 40 - 555 Katowice

Przez cały rok 2021 kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i wyborem ostatecznego
wariantu przebiegu planowanej drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk. Już na
początku marca 2021 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, który po
dokonaniu oceny przygotowanego przez specjalistów STEŚ i przedstawionej w nim analizy
wielokryterialnej dokonał wyboru trzech najkorzystniejszych wariantów przebiegu planowanej drogi
S10. W pracach ZOPI uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin, przez teren których droga
ekspresowa ma przebiegać, w tym przedstawicieli naszej gminy. ZOPI do dalszych prac rekomendował
wariant czerwony, czarny i niebieski (tzw. społeczny). Do rekomendowanego wariantu Wójt Gminy
Sicienko po raz kolejny wniósł kilka uwag szczegółowych, które mogą usprawnić proponowane
rozwiązania techniczne oraz lepiej skomunikować drogi lokalne, głównie w Kruszynie i Pawłówku
z planowaną drogą S10. W czerwcu 2021 r., odbyło się posiedzenie KOPI, która dokonała wyboru
najbardziej korzystnego wariantu. Jest to wariant niebieski i z taką rekomendacją został złożony wniosek
o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia budowy drogi S10. Do końca br.
decyzja środowiskowa nie została wydana.

Fot.186. Planowany przebieg drogi S10 (wariant niebieski) przez teren Gminy Sicienko.
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1.3. Budowa gazociągu Dąbrówka Nowa – Osówiec – Szczutki – Mochle.
Przebieg zadania
Od wielu lat mówiło się o budowie gazociągu średniego ciśnienia do Osówca i Szczutek. Pomysł miał
tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Ale przede wszystkim brakowało zgody i finansowania
inwestycji ze strony spółki PSG. Jak już decyzja o przygotowaniu inwestycji zapadła to rozpoczęła się
budowa drogi ekspresowej S 5 co w znaczący sposób spowolniło prace projektowe i wydanie
niezbędnych decyzji administracyjnych. W końcu udało się zakończyć bardzo długi proces
przygotowania zadania, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz decyzji i w roku 2021 został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych. Jest nim lokalna firma Zis-Gaz. Krzysztof Szczesik z Osówca.
W ramach projektu budowana jest sieć gazowa z Dąbrówki Nowej do Osówca (w ciągu
ul. Dąbrowieckiej) oraz z Osówca Wyb. do Osówca (w ciągu ul. Szosa Bydgoska) i dalej do Szczutek i
Mochla do połączenia z istniejącym gazociągiem. Jest to duża i ambitna inwestycja, ale w wyniku jej
realizacji kolejna część gminy będzie zgazyfikowana co umożliwi mieszkańcom tych miejscowości
korzystanie z niskoemisyjnych źródeł ciepła. Inwestycja zakończy się w roku 2022.

Fot. 187. Sterty takich rur, w II połowie roku 2021 można było oglądać w Osówcu i Dąbrówce Nowej.
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Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy Sicienko

Informacja o nowej zabudowie
W ostatnich kilku latach intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy.
Dotychczas było to kilka ulubionych przez inwestorów miejscowości: Kruszyn, Dąbrówka Nowa,
Osówiec, Mochle, Szczutki i Sicienko. Nowe domy mieszkalne budowane były głównie przez ich
przyszłych mieszkańców. Jednak w ostatnich 2-3 latach na terenie gminy obserwujemy nowe zjawisko,
zabudowę deweloperską. Tylko w roku 2021 można było zaobserwować budowę nowego osiedla
domków jednorodzinnych przy ul. Nakielskiej w Sicienku, budowę 9 domów jednorodzinnych w
Mochlu, oddane do użytku osiedle kilku domów w Dąbrówce Nowej. W Sicienku deweloper realizuje
również budowę budynku wielolokalowego (18 lokali mieszkalnych) i zapowiada już budowę kolejnego
budynku w sąsiedztwie. W najbliższym czasie zapowiadane są również kolejne realizacje przez innych
inwestorów, w tym osiedle bloków mieszkalnych w Wojnowie, gdzie ustalone zostały warunki
zabudowy, a dla kolejnego obszaru procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
oraz osiedle domów jednorodzinnych w Dąbrówce Nowej. Przygotowywana jest także realizacja
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Sicienku w ramach Samorządowej Inicjatywy
Mieszkaniowej na realizację której Gmina otrzymała 3 mln dotację.
Poniżej przedstawione są zdjęcia obrazujące realizację nowej zabudowy deweloperskiej w ostatnim
czasie na terenie naszej gminy.

Fot. 188. Nowe (w budowie) osiedle domków jednorodzinnych w Sicienku.
Referat Inwestycji i Rozwoju

Strona 151

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

Fot. 189. Nowa, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w Sicienku.

Fot. 190. Osiedle domów jednorodzinnych w Dąbrówce Nowej,
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Fot. 191. Osiedle domów jednorodzinnych (w budowie) w Mochlu.
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Rozdział VIII. Struktura finansowania inwestycji i remontów
zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2021 roku.
1. Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2021
Nazwa podmiotu

Lp.

Kwota
(zł)

Udział w
wydatkach
całkowitych
(%)

Udział w
wartości
środków
zewnętrznych

1

Gmina Sicienko

12 900 327,89

60,63

2

Budżet Państwa

4 075 975,65

19,16

48,66

3

Unia Europejska

2 889 429,60

13,58

34,49

4

Powiat Bydgoski

824 767,14

3,88

9,85

5

Zakład Komunalny w Sicienku

76 077.03

0,36

0,91

6

Inwestorzy prywatni

510 559,81

2,40

6,09

100,00

100,00

RAZEM

21 277 137,12

2. Źródła finasowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie
gminy Sicienko w 2021 roku.
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3. Struktura wydatków inwestycyjnych i remontowych w roku 2021

155

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

4. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W ROKU 2021 NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

Lp.

Nazwa zadania

Wartość
zadania w
roku 2021
zł

1

2

3

I

Kwota dotacji
zł

Źródło dotacji

4

5

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne

1

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Sicienko, w tym: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Kruszynie - etap IV

2

728 099,17

325 125,00

UE-FS -POIiŚ 20142020

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - I etap

6 747 349,24

2 042 281,50

UE -RPO WK-P/ZIT
2014-2020

3

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - II etap

1 416 563,10

1 320 000,00

RFIL

4

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku użyteczności publicznej na
potrzeby Oczyszczalni Ścieków i Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

612 757,96

330 906,10

5

Rozbudowa drogi gminnej G50333C SicienkoDąbrówka Nowa.

3 987 842,54

1 966 208,00

6

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C SamsiecznoMarynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km
0+180 do km 0+603,60

7

Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie

8

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach
powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie
gminy Sicienko

9

Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w
miejscowości Teresin

10

Remont konserwatorski budynku nr 60 w
miejscowości Mochle - I etap

11

12
13
14

Uwagi

Remont budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie
oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu
Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i
wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły
Podstawowej w Kruszynie - etap I
Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb
przedszkolnych - Przedszkole Trzemiętowo
Zakup nieruchomości na potrzeby gminy

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na zadania
inwestycyjne realizowane w roku 2021

0,00

666 190,57

UE -RPO WK-P/ZIT
2014-2020

RFRD na rok 2021

246 077,00 Budżet Państwa -FDS

450 000,00 RFIL/PGR

Zadanie zakończone.

598 672,46 Powiat Bydgoski

55 972,68

55 972,68 Powiat Bydgoski

360 609,32

45 000,00 Powiat Bydgoski

181 485,31
0,00
651 837,50
16 483 066,18

Zadanie zakończone.
Zadanie w toku jako zadanie
wieloletnie dofinansowane z
FDS na rok 2019. W roku
2021wpłynęło dofinansowanie
za prace wykonane w roku
2020.

598 672,46

475 686,33

Zadanie zakończone.
Kwota dofinansowania
zostanie wpłacona na
rachunek gminy w roku 2022,
po rozliczeniu końcowym
projektu POIŚ
Zadanie zakończone.
Rozliczenie końcowe
inwestycji nastąpi w roku
2022 w wyniku czego nastąpi
refundacja pozostałej kwoty
dotacji. Całkowita dotacja
3 890 650,20 zł. W roku 2020
wpłynęło na rachunek gminy
1 399 388,59 zł.
Zadanie w toku. Planowane
zakończenie w roku 2022.
Przyznana dotacja całkowita z
RFIL to 3 500 000,00
Zadanie zakończone.
Kwota dofinansowania
zostanie wpłacona na
rachunek gminy w roku 2022,
po rozliczeniu końcowym
projektu przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu.
Podana kwota dotacji jest
kwotą wnioskowaną.

191 117,00

UE - PROW/LGD
2014-2020

88 100,00 Powiat Bydgoski
4 087,78

RFIL - Nabór
1/2020/RFIL

651 837,50 RFIL
8 315 385,02

Zadanie poprawiło stan dróg
powiatowych na terenie
Gminy Sicienko. W całości
sfinansowane ze środków
Powiatu.
Zadanie w całości
sfinansowane przez Powiat
Bydgoski.
Zadanie zakończone w
zakresie etapu I.
Zadanie zakończone. Wniosek
o płatność jest procedowany.
Zadanie zakończone w
zakresie etapu I.
Rozliczenie końcowe zadania
wykonanego w roku 2020
Został zakupiony budynek po
były GS w Sicienku
50,45 %
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II
Lp.

Planowane zadania inwestycyjne na lata kolejne, na realizację których w roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne
Nazwa zadania

Wartość
zadania

1

Budowa ul. Grabowej w Sicienku

2

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wojnowie - II etap

3 101 510,94

3

Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul.
Leśnej

1 561 255,48

4

Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa
ul. Przy Lesie

1 993 090,97

5

Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku
Szczutki - Droga krajowa nr 25

2 842 331,67

596 830,91

Kwota dotacji
zł

Źródło dotacji

298 415,00 RFRD na rok 2021

2 180 000,00

RFIL

Program inwestycji
1 473 611,01 strategicznych Polski
Ład
Program inwestycji
1 876 843,72 strategicznych Polski
Ład
Program inwestycji
2 765 209,19 strategicznych Polski
Ład

6

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

3 000 000,00

3 000 000,00 Budżet państwa

7

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie
Sicienko

1 870 237,00

1 870 237,00 Budżet państwa

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na planowane
zadania inwestycyjne
III

2021

14 965 256,97

13 464 315,92

Uwagi
Zadanie kontynuowane będzie
w roku 2022. Umowa została
zawarta na 353 478,00. Jednak
dotacja nie może przekroczyć
50% wartości zadania.
Zadanie realizowane od roku
2021.
Zadanie realizowane będzie w
roku 2022
Zadanie realizowane będzie w
roku 2022
Zadanie realizowane będzie w
roku 2022
Gmina otrzymała 3 mln
dotacji na objęcie udziałów w
spółce SIM, która realizować
będzie m.in.. w Sicienku
budownictwo mieszkaniowe
Subwencja z budżetu państwa
na poprawę stanu
infrastruktury kanalizacyjnej
na terenie gminy.
89,97 %

Zadania nie inwestycyjne wykonywane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne
Udział gminy polegał na
wkładzie
rzeczowym
w
postaci udostępnienia sal na
prowadzenie zajęć. Projekt
rozpoczęty w roku 2021, a
jego zakończenie planowane
jest w czerwcu roku 2022
W ramach projektu zostały
Budżet Państwa (środki
293 800,00
doposażone wszystkie szkoły
z funduszu COVID)
na terenie gminy.
UE-RPO WKO/ZIT2014-202095 000,00 85 000,00
Budżet Państwa - 10
000,00

1

Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko –
edycja 2

100 000,00

2

Laboratoria Przyszłości

293 800,00

3

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata
2020/2024 „Aktywna Tablica”

43 749,87

34 999,89 Budżet Państwa

Zakupiono
interaktywne
Kruszynie

4

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025

45 000,00

36 000,00 Budżet Państwa

Doposażenie
szkolnych.

5

Projekt “Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko”

105 720,15

105 720,15

UE-RPO WK-P 20142020/EFS

6

Projekt “Centrum Opieki i Rozwoju Seniora w
Mochlu”

481 342,59

481 342,59

UE-RPO WK-P 20142020/EFS

7

Wsparcie procesu zarządzania i wdrażanie RPO WKP na lata 2014-2020, poprzez realizację ZIT
wojewódzkiego dla BTOF

8

Program „Opieka wytchnieniowa”

3 367,47

48 957,75

160,47 UE-POPT-2014-2020

48 957,75

Fundusz
Solidarnościowy

dla

tablice
SP w
bibliotek

Projekt realizowany przez
GOPS. Wkład własny gminy
poprzez udostępnienie sal w
świetlicach.
Projekt realizowany przez
GOPS we współpracy z WSG
Bydgoszcz. Wkład własny
gminy poprzez udostępnienie
obiektu w Mochlu.
Koordynacja
działań
związanych z realizacją zadań
współfinansowanych
w
ramach ZIT BTOF
Projekt realizowany przez
GOPS. Ilość osób objętych
pomocą - 7
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Projekt realizowany przez
GOPS. Ilość osób objętych
pomocą - 234
Projekt realizowany przez
Fundusz
GOPS. Ilość osób objętych
Solidarnościowy
pomocą - 5
Projekt realizowany przez
Budżet państwa
GOPS. Ilość osób objętych
pomocą - 4.
Projekt realizowany przez
Budżet państwa
GOPS. Ilość osób objętych
pomocą – 26.
Budżet państwa.
Projekt realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy GOPS. Ilość przepracowanych
w Bydgoszczy
godzin - 4195

9

Posiłki w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności

156 244,49

10

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

48 768,00

48 768,00

11

Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”

13 618,20

6 809,10

12

Stypendia szkolne

25 959,89

20 767,91

13

Prace społecznie użyteczne

7 888,50

4 733,10

1 072 980,08

1 047 023,10

97,58 %

32 521 303,23

22 826 724,04

70,19 %

Razem zadania nie inwestycyjne realizowane w 2021 r.
SUMA I-III

124 995,59 Budżet państwa
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ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2021
Lp.

Zakres wykonanych robót

Miejsce realizacji

Termin

Jednostka
miary

Ilość

Wartość PLN

1

2

3

4

5

6

7

I/21

1

2

Rozbudowa sieci wodociągowej
Mochlu (dz. nr 161/65)

4

5

Budżet gminy

Inne

8

9

Uwagi
10

ZADANIA WODOCIAGOWE - 2021
Przebudowa systemu wodociągowo
kanalizacyjnego w miejscowości
Wojnowo- etap I

3

Źródło finansowania

Wojnowo

w

Rozbudowa sieci wodociągowej w
Mochlu dz. nr 278/….. - etap Iopracowanie dokumentacji technicznej
Budowa wodociągu na terenach
zabudowy mieszkaniowej w Sicienku ul. Wiatrakowa - opracowanie
dokumentacji
Przebudowa sieci wodociągowej na
odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie Dąbrówka
Nowaopracowanie
dokumentacji technicznej

kpl.

sieć kanalizacyjna
sieć wodociągowa

2021

Mochle

2021

m
m
m
Ø110
Ø90

1
708,17
331,35

722 998,99

722 998,99

0,00

Zadanie zakończone I etap

183,55
2,05

22 226,42

22 226,42

0,00

Zadanie zakończone

Mochle

2021

kpl.

1

3 802,92

3 802,92

0,00

Dotacja dla ZK
Dokumentacja
techniczna

Sicienko

2021

kpl.

1

3 603,50

3 603,50

0,00

Dokumentacja
techniczna

Kruszyn - Dąbrówka
Nowa

2021

kpl.

1

34 465,34

34 465,34

0,00

Zadanie w toku

6

Budowa indywidualnych przyłączy
wodociągowych

Gmina Sicienko

2021

szt
m

93
1160,55

289 513,90

0,00

289 513,90

Inwestorzy prywatni

7

Wykonanie sieci wodociągowych dla
prywatnych inwestorów

Nowa Ruda

2021

m

990,75

143 126,39

0,00

143 126,39

Inwestor prywatny
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8

Wykonanie monitoringu- wizualizacji
pracy SUW w Wojnowie

Wojnowo

Wykup sieci wodociągowej usytuowanej Kruszyn
na dz. 38/21 i 60 w Kruszynie
sieć wodociągowa
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE
przyłącza wodociągowe

9

2021

kpl.

1

10 077,03

2021

kpl.

1

26 862,22

mb.

1507,70

szt.

93

szt.

3

dokumentacja techniczna
II/21

1
a
b
c
2

a

b

2021

1 256 676,71

0,00
26 862,22

813 959,39

10 077,03

ZK

0,00

442 717,32

Inwestorzy prywatni
ZK

ZADANIA KANALIZACYJNE - 2021
Rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w
tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w
Kruszynie - etap IV
sieć kanalizacyjna
przykanaliki
tłocznie
Rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap
II - opracowanie dokumentacji
Budowa kanalizacji sanitarnej na części
ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul.
Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki
w miejscowości Dąbrówka Nowa.
Budowa sieci wodociągowej na części
ul. Słowiańskiej i ul. Królowej
Marysieńki w Dąbrówce Nowej z
włączeniem do istniejącej sieci
wodociągowej.

Kanalizacja grawitacyjna- 679,83 m; kanalizacja tłoczna- 729,14 m; przykanliki - 147,03 m 25 szt;
studnie betonowe -25; studnie PCV - 3., tłocznie ścieków szt. 1
Kruszyn

2021

UE - POIiŚ dofinasowanie będzie
wypłacone w 2022 r.
Zakończono

mb.
szt.
szt.

1556,00
25
1

728 099,17

402 974,17

325 125,00

2021

kpl.

5

52 029,00

52 029,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

Dąbrówka Nowa

2021

kpl.

1

17 220,00

17 220,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

Dąbrówka Nowa

2021

kpl.

1

3 075,00

3 075,00

0,00

Dokumentacja
techniczna
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c

d

e

Budowa kanalizacji sanitarnej na części
ul. Północnej w miejscowości Kruszyn z
włączeniem do istniejącej kanalizacji w
ulicy Północnej w Kruszynie oraz
wykonaniem przykanalików do granicy
nieruchomości.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul:
Szosa Bydgoska, Wrzosowa,
Storczykowa i Konwaliowa z
włączeniem do istniejącej kanalizacji w
Osówcu oraz wykonaniem
przykanalików do granicy
nieruchomości.
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
na odcinku od ul. Ogrodowej w
Kruszynie do ul. Grodzkiej w Dąbrówce
Nowej.

2021

Kruszyn

2021

kpl.

1

5 535,00

5 535,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

Osówiec

2021

kpl.

1

14 760,00

14 760,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

Kruszyn-Dąbrówka Nowa

2021

kpl.

1

11 439,00

11 439,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

3

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Wojnowie - I etap

Wojnowo

2021

kpl.

1

6 747 349,24

4 705 067,74

2 042 281,50

UE -RPO/ZIT

4

Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap

Wojnowo

2021

kpl.

1

1 416 563,10

96 563,10

1 320 000,00

RFIL
Prace w toku

5

Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Wojnowie III etap - kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku użyteczności Wojnowo
publicznej na potrzeby Oczyszczalni
Ścieków i Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

2021

kpl.

1

612 757,96

281 851,86

330 906,10

RPO WK-P/ZIT na lata
20214-2020
Inwestycja zakończona
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2021

6

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków - dotacja

Mochle - 4
Kruszyn - 1
Kruszyniec - 1
Zielonczyn - 1

2021

szt.

7

61 294,17

7

Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych

Gmina Sicienko

2021

szt.
m

81
642

18 125,35

0,00

8

Budowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych ciśnieniowych z dotacją Gmina Sicienko
gminy

2021

szt.

0

0,00

0,00

0,00

Nie było

9

Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej Osówie, Dąbrówka Nowa,
na terenie Gminy Sicienko
Wojnowo

2021

kpl.

1

86 570,92

86570,92

0,00

Dotacja dla ZK

mb.

2198,00

mb.

708,17

przykanaliki

szt.

106

tłocznie

szt.

1

przydomowe oczyszczalni ścieków

szt.

7

sieć kanalizacyjna
sieć kanaliz. -Wojnowo
RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE

III/21

1

(R I)

9 722 788,91

14 000,00

5 639 056,79

47 294,17

Inwestorzy prywatni

18 125,35

Inwestorzy prywatni

4 083 732,12

UE - POIŚ, RPO WKP, RFIL
Inwestorzy prywatni

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C
Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa
Zielonczyn
chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu
-opracowanie dokumentacji

2021

kpl.

1

45 000,00

7 978,00

37 022,00

Dokumentacja
techniczna
Powiat Bydgoski
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2021

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C
w miejscowości Samsieczno ( budowa
chodnika)

Samsieczno

3

Rozbudowa drogi gminnej G50333C
Sicienko-Dąbrówka Nowa, w tym
wykup gruntów

Sicienko-Dąbrówka Nowa

2021

m

2412,00

3 987 842,54

2 021 634,54

4

Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu,
w tym wykup gruntów

Trzciniec

2021

m2

4189,00

38 650,00

38 650,00

5

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C
Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do
km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km
0+603,60

Samsieczno-Marynin

2021

m

0,00

246 077,00

0,00

6

Przebudowa drogi gminnej w
Pawłówku- budowa ul. Leśnejaktualizacja dokumentacji

Pawłówk

2021

kpl.

1

6 150,00

6 150,00

0,00

Dokumentacja
techniczna.
Wniosek o
dofinansowanie.

7

Rozbudowa drogi gminnej G50335C na
odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25
- opracowanie dokumentacji

Szczutki

2021

kpl.

1

54 427,20

54 427,20

0,00

Dokumentacja
techniczna.
Wniosek o
dofinansowanie.

8

Przebudowa dróg gminnych w Osówcurozbudowa ul. Przy Lesie

Osówiec

2021

kpl.

1

0,00

0,00

0,00

Decyzja zrid
Wniosek o
dofinansowanie

Kruszyn

2021

kpl.

1

19 308,54

19 308,54

0,00

Dokumentacja
techniczna Wniosek o
zrid

Trzemiętówko

2021

kpl.

1

14 142,54

14 142,54

0,00

Dokumentacja
techniczna Wniosek o
zrid

2

9

10

Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa
ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II opracowanie dokumentacji
Budowa drogi gminnej w
Trzemiętówku- opracowanie
dokumentacji

Powiat Bydgoski nie

2021

m

0,00

0,00

0,00

0,00 przystąpił do realizacji
zadania

1 966 208,00
0,00

246 077,00

RFRD
Zadanie zakończone
Wykup gruntu pod
drogę
FDS
Zadanie zakończone - I
odcinek
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11

12

13

Budowa ulic w Sicienku - część ul.
Sicienko
Akacjowej - opracowanie dokumentacji
Przebudowa dróg gminnych i
osiedlowych poprzez powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni- przebudowa
Mochle
drogi gminnej w Mochlu (dz. nr
161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup
gruntów
Budowa drogi gminnej G50334C
Mochle - Osówiec- opracowanie
Mochle - Osówiec
dokumentacji.

2021

2021

kpl.

1

23 664,15

23 664,15

0,00

Dokumentacja
techniczna

2021

kpl.

1

23 300,00

23 300,00

0,00

Wykup gruntu pod
drogę

2021

kpl.

1

22 937,04

22 937,04

0,00

Prace projektowe w
toku

0,00

Podpisano umowę na
wykonanie robót

14

Budowa ul. Grabowej w Sicienku

Sicienko

2021

m

0,00

3 193,08

3 193,08

15

Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie

Wojnowo

2021

m

374

666 190,57

216 190,57

Strzelewo

2021

kpl.

1

6 392,31

6 392,31

0,00

Projekt budowlany

Nowaczkowo

2021

m

656

274 615,09

274 615,09

0,00

zakończono etap II

16

17

Budowa drogi wewnętrznej i
odwodnienie na terenie Szkoły
Podstawowej w Strzelewie- projekt
techniczny
Modernizacja odcinka dr. gminnej w
Nowaczkowie-etap II (od km 0+995 do
km 1+621)

RFIL-PGR

450 000,00 Inwestycja zakończona

18

Zakup gruzu i kruszywa do remontu
Gmina Sicienko
dróg

2021

ton

9 000

324 801,18

324 801,18

0,00

1,5 tys ton-kruszy.
7,5 tys ton - gruz

19

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej
Gmina Sicienko
i gruntowej

2021

kpl.

1

486 270,60

486 270,60

0,00

W tym wynajęta
równiarka drogowa:
- 123 000,00

20

Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek
Gmina Sicienko
do oznakowania dróg gminnych i ulic

2021

kpl.

1

23 125,23

23 125,23

0,00
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21

Wykonanie nakładek bitumicznych na
drogach powiatowych o nawierzchni
bitumicznej na terenie gminy Sicienko

Trzemiętówko-Sicienko
Ugoda - Strzelewo
Sitno - Zawada
Samsieczno Trzemiętowo
Teresin-Goncarzewy

2021

m

240
503
1 150
1000

598 672,46

0,00

598 672,46

Powiat Bydgoski

230,00

55 972,68

0,00

55 972,68

Powiat Bydgoski

4891,90

4891,90

0,00

Projekt budowlany

60

22

Remont chodnika w ciągu drogi nr
1910C w miejscowości Teresin

Teresin

2021

m

23

Remont ul. Bajkowej w Osówcuopracowanie dokumentacji technicznej

Osówiec

2021

kpl.

1

nowe drogi

mb.

2786,00

nowe nakładki bitumiczne

mb.

3609,00

nowe chodniki

mb.

230,00

ścieżki pieszo-rowerowe

mb.

2412,00

kanalizacja deszczowa

mb.

0,00

dokumentacje techniczne

szt.

9

kruszywo do remontu dróg

ton

9 000

RAZEM INWESTYCJE I REMONTY
DRODOWE

IV/21

2021

6 925 624,11

3 571 671,97

3 353 952,14

Powiat Bydgoski
BP- FDS, RFRD,RFIL

OBIEKTY KOMUNALNE

1

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
wokół budynku siedziby Gminy

Sicienko

2021

kpl.

1

0,00

0,00

2

Montaż centrali telefonicznej na
potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku

Sicienko

2021

szt.

1

18 314,50

18 314,50

0,00

Zadanie zakończone

3

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach
Sicienko
UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku

2021

kpl.

1

18302,40

18302,40

0,00

Zadanie zakończone

0,00 Odstąpienie od umowy
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2021

4

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach
Sicienko
GOPS

2021

kpl.

1

18 400,80

18 400,80

0,00

Zadanie zakończone

5

Remont konserwatorski budynku nr 60 w
Mochle
miejscowości Mochle - I etap

2021

kpl.

1

360 609,32

315 609,32

45000,00

Powiat Bydgoski
Zadanie zakończone
I etap

6

Modernizacja części pomieszczeń w
budynku Urzędu Gminy w Sicienku

2021

kpl.

1

3 249,30

3 249,30

0,00

Zmodernizowane obiekty

szt.

2
418 876,32

373 876,32

45 000,00

Dokumentacje techniczne

szt.

0

Sicienko

RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE

V/21

Prace w toku

Powiat Bydgoski

OBIEKTY GOK

1

Modernizacja budynku świetlicy w
Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia
dachu

Dąbrówka Nowa

2021

szt.

1

70 246,57

70 246,57

0,00

Zadanie zakończone

2

Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gliszcz - opracowanie
dokumentacji technicznej

Gliszcz

2021

kpl.

1

33 000,00

33 000,00

0,00

Dokumentacja
techniczna

3

Remont budynku wielofunkcyjnego, ul.
Strażacka w Kruszynie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Kruszyn

2021

kpl.

1

291 649,74

291 649,74

0,00

Zadanie zakończone

2021

szt.

1

452 443,58

4

Wojnowo
Remont budynku użyteczności
publicznej z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską w Wojnowie oraz remont
świetlicy wiejskiej w Osówcu
Osówiec

191 117,00

PROW/LGD
2014-2020
Zadanie zakończone

284 569,33
2021

szt.

1

23 242,75
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RAZEM OBIEKTY GOK

Nowe budynki GOK

szt.

0

Dokumentacje techniczne

szt.

1

Zmodernizowane budynki GOK

szt.

4

2

870 582,64

679 465,64

191 117,00

PROW/LGD
2014-2020

OBIEKTY OŚWIATY

VI/21

1

2021

Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i
wewnętrznych ścian piwnic budynku
Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap
I
Budowa przyłącza kanalizacji
technologicznej z kuchni w SP Strzelewo

Kruszyn

2021

kpl.

1

181 485,31

93 385,31

88 100,00

Strzelewo

2021

kpl.

1

9 880,00

9 880,00

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

Powiat Bydgoski

3

Modernizacja obiektów oświatowych dla
potrzeb przedszkolnych -Przedszkole
Trzemiętowo

Trzemiętowo

2021

kpl.

1

4 087,78

0,00

4 087,78

RFIL
Nabór 1/2020/RFIL

4

Dostosowanie Oddziałów
Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w
Kruszynie do wymogów p.poż.

Kruszyn

2021

kpl.

1

69 987,00

69 987,00

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

5

Adaptacja pomieszczeń w budynku
Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni
specjalistycznych

6
7

Trzemiętowo

2021

kpl.

1

117 843,84

117 843,84

0,00

Dofinansowanie z BP
będzie do prac
planowanych na rok
2022

Remont pomieszczeń sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Sicienku

Sicienko

2021

szt.

1

446 172,02

446 172,02

0,00

zadanie zakończone

Remont i doposażenie SP w Sicienku w
tym:

Sicienko

2021

kpl.

1

121 218,50

121 218,50

0,00

Zadanie realizowane
przez SP
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2021

7.1.

Remont zużytej technicznie instalacji zasilającej
system wentylacji w Sali gimnastycznej SP
Sicienko

Sicienko

2021

kpl.

1

33 210,00

33 210,00

0,00

7.2.

Czyszczenie elewacji budynku SP Sicienko

Sicienko

2021

kpl.

1

10 000,00

10 000,00

0,00

7.3.

Remont istniejących drabinek gimnastycznych na
sali Gimnastycznej w SP Sicienko

Sicienko

2021

kpl.

1

9 800,00

9 800,00

0,00

7.4.

Wykonanie przeglądu i poprawa stanu uziemienia
budynku SP w Sicienku

Sicienko

2021

kpl.

1

7 870,39

7 870,39

0,00

7.5.

Renowacja parkietu w sali gimnastycznej SP
Sicienko z oliniowaniem

Sicienko

2021

kpl.

1

24 354,00

24 354,00

0,00

7.6.

Przebudowa rozdzielni głównej w budynku SP w
Sicienku

Sicienko

2021

szt.

1

7 932,73

7 932,73

0,00

7.7.

Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji do
koszykówki w sali gimnastycznej SP Sicienko

Sicienko

2021

kpl.

2

24 132,60

24 132,60

0,00

7.8.

Dostawa i montaż piłkochwytów na sali
gimnastycznej w SP Sicienko

Sicienko

2021

kpl.

1

3 918,78

3 918,78

0,00

Sicienko

2021

kpl.

1

56 826,00

56 826,00

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

Sicienko

2021

kpl.

1

11 070,00

11 070,00

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

Strzelewo

2021

kpl.

1

9 800,00

9 800,00

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

Strzelewo

2021

kpl.

1

8 800,04

8 800,04

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

Strzelewo

2021

kpl.

1

65 231,82

65 231,82

0,00

Zadanie realizowane
przez SP

8

9

10
11
12

Montaż rolet zewnętrznych w sali
gimnastycznej w SP w Sicienku
Montaż kurtyny zabezpieczającej scenę
w sali gimnastycznej w SP w Sicienku
przed wpadającymi piłkami
Remont kanalizacji deszczowej na
terenie Szkoły Podstawowej w
Strzelewie
Wymiana części ogrodzenia terenu SP w
Strzelewie
Utwardzenie terenu przed frontem SP
Strzelewo
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13

Zakup i montaż elementów siłowni
zewnętrznej na terenie SP Strzelewo
RAZEM OBIEKTY OŚWIATY

Zadanie realizowane

Strzelewo

2

2021

kpl.

1

11 000,00

11 000,00

0,00 przez SP ze środków
FS

Zmodernizowane
budynki

VII/21
1

2021

szt.

4

1 113 402,31

1 021 214,53

92 187,78

RFIL,
Powiat Bydgoski

INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
Budowa siłowni zewnętrznej w
Zielonczynie
Zakup i montaż altany na boisku w
Wierzchucicach dz.169/..

Zielonczyn

2021

szt.

1

22 000,00

22 000,00

0,00

Zadanie zakończone
FS - 22 000,00

Wierzchucice

2021

szt.

1

16 472,16

16 472,16

0,00

Zadanie zakończone
FS - 16 472,16

Wierzchucinek

2021

szt.

1

19 998,57

19 998,57

0,00

Zadanie zakończone
FS- 19 998,57

3

Zakup i montaż altany przy świetlicy
wiejskiej w Wierzchucinku

4

Przebudowa i rozbudowa centrum sportu
w Sicienku - opracowanie dokumentacji Sicienko
technicznej

2021

kpl.

1

71 945,16

71 945,16

0,00

Dokumentacja
techniczna

5

Budowa plaży gminnej - dokumentacja
projektowa

Wierzchucinek

2021

kpl.

1

164,30

164,30

0,00

warunki zabudowy

6

Budowa placu zabaw przy świetlicy
wiejskiej w Osówcu etap I

Osówiec

2021

kpl.

1

10 147,50

10 147,50

0,00

zakończono etap I

Nowe obiekty do rekreacji i
wypoczynku

szt.

4
140 727,69

140 727,69

0,00

x

dokumentacje techniczne

szt.

2

RAZEM S,T I R

VIII/20

ZAKUPY INWESTYCYJNE
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Dotacja celowa na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu
pożarniczego dla OSP Kruszyn
Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komisariatu Policji w Koronowie

1
2

2021

Kruszyn

2021

szt.

1

25 000,00

12 500,00

Gmina Sicienko

2021

szt.

1

94 529,00

14 926,13

12 500,00
79 602,87

3

Zakup ciągnika

Gmina Sicienko

2021

szt.

1

86 100,00

86 100,00

4

Dofinansowanie zakupu zestawu
narzędzi hydraulicznych do ratownictwa
technicznego dla OSP Wojnowo

Wojnowo

2021

kpl.

1

26 000,00

16 000,00

5

Dofinansowanie zakupu samochodu
ciężarowego - piaskarko-solarka dla ZK

Gmina Sicienko

2021

szt.

1

246 000,00

180 000,00

66 000,00

6

Dofinansowanie zakupu pojazdu
ciężarowego z przeznaczeniem dla
brygady budowlanej ZK

Gmina Sicienko

2021

szt.

1

41 205,00

41 205,00

0,00

szt.

5

518 834,00

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nowe pojazdy

2

3

10 000,00

168 102,87

BP
Inne jst.
Zakupiono ciągnik
John Deere 1026R
BP

ZK

BP, JST, ZK

OŚWIETLENIE DROGOWE

IX/21

1

350 731,13

0,00

osoba prywatna

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na ul. Starowiejskiej w
Osówcu poprzez podwieszenie 3 nowych
pkt świetlnych.
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt
świetlnych przy drodze gminnej działka
nr 101 w Trzemiętowie.
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt

nowa linia
nowe pkt. świetlne

mb.

0

2021

nowa linia

szt.

3

mb.

320

2021
nowe pkt. świetlne
nowa linia

2021

szt.

3

mb.

101

4 141,75

4 141,75

0,00

FS- 4 000,00
Zakończone

14001,58

14001,58

0,00

FS- 9 000,00
Zakończone

9 476,12

9 476,12

0,00

FS- 9 476,12
Zakończone
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świetlnych przy drodze gminnej
pomiędzy posesjami 26 - 28 w
Trzemiętowie.

4

5

6

7

8

9
10

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt
świetlnego przy drodze powiatowej w
rejonie skrzyżowania z drgą gminną dz.
nr 3/33 w Trzemiętowie.
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na drodze gminnej poprzez
zamontowanie 4 punktów świetlnych w
Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 2
punktów świetlnych w Zawadzie
pomiędzy posesjami nr 6 i 7A
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 1
punktu świetlnego w Zawadzie
pomiędzy posesjami nr 13 i 14
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zamontowanie 1
punktu świetlnego w Ugodzie na
wysokości przystanku autobusowego

nowe pkt. świetlne

szt.

2

nowa linia

mb.

0

2021
nowe pkt. świetlne
nowa linia

szt.

1

mb.

504

2021
nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne

3

mb.

0

2021

nowa linia
nowe pkt. świetlne

szt.

szt.

2

mb.

0

2021
szt.
mb.

nowa linia

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego poprzez zmianę lokalizacji
istniejącej oprawy w Samsiecznie

nowa linia

Podniesienie standardu oświetlenia

nowa linia

szt.

1

mb.

0

2021
nowe pkt. świetlne
2021

1 427,49

1 427,49

0,00

FS- 1 427,49
Zakończone

19 590,06

19 590,06

0,00

FS- 12 500,00
Zakończone

2 854,99

2 854,99

0,00

FS- 2 854,99
Zakończone

5 072,16

5 072,16

0,00

FS- 5 072,16
Zakończone

6013,69

6013,69

0,00

FS- 5 000,00
Zakończone

835,24

835,24

0,00

FS- 650,00
Zakończone

1381,93

1381,93

0,00

FS- 1 200,00
Zakończone

1
151

2021
nowe pkt. świetlne

2021

szt.

0

mb.

0
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11

12

13

14

15

16

17

18

drogowego poprzez zamontowanie 1
punktu świetlnego w Samsiecznie
Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na ul. Strażackiej w
Kruszynie poprzez zamontowanie 2
nowych punktów świetlnych.
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Jesionowej i Jaworowej w Sicienku etap I ul. Jaworowa.
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Grabowej w Sicienku - opracowanie
dokumentacji technicznej
Rozbudowa oświetlenia drogowego na
ul. Przy Lesie w Osówcu - 2 pkt.
świetlne

nowe pkt. świetlne

szt.

1

nowa linia

mb.

0

szt.

2

mb.

165

nowe pkt. świetlne

2021

nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne
dokumentacja techniczna
nowa linia
nowe pkt. świetlne

Budowa oświetlenia drogowego w
Maryninie - etap I

nowa linia

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2
w Nowej Rudzie - etap II
Budowa oświetlenia drogowego w
Nowaczkowie (w kierunku budynku nr
17)- etap I

nowa linia

nowe pkt. świetlne
nowe pkt. świetlne

2021
szt.
mb.

2

kpl.

1

mb.

0

2021

szt.
mb.

mb.
2021

0,00

FS- 2 854,99
Zakończone

19 926,00

19 926,00

0,00

FS- 19 926,00
Zakończone

12 105,36

12 105,36

0,00

FS- 12 105,36
Zakończone

4 916,93

4 916,93

0,00

FS - 4 916,93
Dokument. Tech.

6 888,00

6 888,00

0,00

FS- 6 000,00
Zakończ0. etap VII

16 516,00

16 516,00

0,00

FS- 15 000,00
Zakończone

23 652,90

23 652,90

0,00

FS - 15 000,00
Zakończono etap II

10 530,96

10 530,96

0,00

FS - 7 000,00
Zakończono etap I

2
346

2021
szt.

2854,99

2
200

2021

nowa linia
nowe pkt. świetlne

szt.

szt.
mb.

2854,99

4
72

2021

2021

2021

3
116

szt.

1

19

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu
drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn opracowanie dokumentacji technicznej

dokumentacja techniczna

2021

kpl.

1

6 758,85

6 758,85

0,00

FS - 6 758,85
Dokument. Tech.

20

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

nowa linia

2021

mb.

134

16 509,06

16 509,06

0,00

FS - 12 000,00
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21
22

23

24

25

26
27

28

Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)

nowe pkt. świetlne

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Modrzewiowej w Pawłówku - etap I

nowa linia

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Nad Torem w Pawłówku - etap I

nowa linia
nowe pkt. świetlne

2021

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Brzozowej w Pawłówku- opracowanie
dokumentacji technicznej

dokumentacja techniczna

2021

kpl.

Budowa oświetlenia drogowego w
Pawłówku ul. Dębowa - etap III
Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce
Nowej - opracowanie dokumentacji
technicznej
Budowa oświetlenia drogowego na
odcinku drogi gminnej Szczutki Osówiec - etap II

nowa linia
nowe pkt. świetlne

2021

dokumentacja techniczna

2021

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Osówieckiej w Kruszynie - etap II

nowa linia

nowe pkt. świetlne

2021

nowa linia
nowe pkt. świetlne

nowe pkt. świetlne
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu nowa linia
ul Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku
nowe pkt. świetlne
od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej

2021
2021

2021

szt.

2

mb.

158

szt.

3
213

2021

Projekt zakończony

15 498,00

15 498,00

0,00

FS - 10 000,00
Zakończo I etap

25 331,85

25 331,85

0,00

FS - 20 000,00
Zakończo I etap

1

5 162,31

5 162,31

0,00

FS - 4 000,00
Dokument. Tech.

mb.
szt.

60
1

6 408,30

6 408,30

0,00

FS - 1 000,00
Zakończono

kpl.

1

19 666,47

19 666,47

0,00

FS - 19 666,47
Dokument. Tech.

mb.

0
7 380,00

7 380,00

0,00

szt.
mb.

2

FS - 7 000,00
Zakończono

63
2
178

9 717,00

9 717,00

0,00

szt.
mb.

FS - 5 645,01
Zakończono

szt.

3

24 911,83

24 911,83

0,00

FS - 12 500,00
Zakończono

10 094,61

10 094,61

0,00

FS - 10 094,61
Dokument. Tech.

mb.
szt.

2

29

Rozbudowa oświetlenia drogowego w
miejscowości Gliszcz Koloniaopracowanie dokumentacji technicznej

dokumentacja techniczna

2021

kpl.

1

30

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Sicienko, ul. Ogrodowa

nowa linia
nowe pkt. świetlne

2021

mb.
szt.

0 Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok
1 2021
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31

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Dąbrówczyn

32

Podniesienie standardu oświetlenia w
m. Teresin
RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE

RAZEM INWESTYCJE I REMONTY

nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne
nowa linia
nowe pkt. świetlne
dokumentac. technicz
GMINA SICIENKO

2021
2021

2021

2021

mb.
szt.
mb.
szt.
mb.
szt.
szt.
X

2021

0 Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok
2 2021
0 Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok
1 2021
2781
309
309 624,43
0,00
x
52
624,43
5
X

21 277 137,12

12 900 327,89

8 376 809,23

UE 2014-2020
4 562 637,12
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2021

Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Referat Inwestycji i Rozwoju
Marzec 2022 rok.
Opracował: Krzysztof Kula
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