
 

 

                                                                                                                                                                           

OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO                                              

INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE NA 2015 ROKU 

 
 
I. Inwestycje kontynuowane  
 
1. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy 

ul. 3 Maja w Chełmży- etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej 

Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, 

Sobieskiego wraz z łącznikami. 

Plan – 2 146 000,00 zł  wykonanie  - 1 160 757,02 zł 

Wykonawca zadania wybrany w przetargu nieograniczonym USŁUGI TRANSPORTOWE 

I OGÓLNOBUDOWLANE, PIOTR PŁOCHACKI, BIELCZYNY 29A, 87-140 USŁUGI 

TRANSPORTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE, PIOTR PŁOCHACKI, BIELCZYNY 29A, 

87-140. Do rzeczowej realizacji inwestycji przystąpiono w roku ubiegłym – pobudowano 

ulicę Jagiełły. W roku bieżącym pobudowano ulicę: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej 

Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Sobieskiego 

wraz z łącznikami. Obecnie trwają prace porządkowe. Wykonawca zgłosił gotowość do 

odbioru końcowego inwestycji w dniu 19.06.2015r. . Odbioru inwestycji dokonano w dniu 

30.06.2015r. Szczegółowe parametry techniczne wybudowanych dróg będą znane po 

wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowego zadania. Zadanie 

zrealizowano  w 100%. 

 

2. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”. 

Plan 22 441,00 zł, wykonanie  7 563,46 zł. 
 
Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 

13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest 

wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług 

publicznych. 

Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i 

lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu 



 

  
 

standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której 

świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.) 

Powyższy projekt zakończy się w roku 2015, oprócz otrzymanego do tej pory sprzętu (serwer, 

szafa krosownicza, komputer) w Urzędzie zostanie wdrożony system informacji przestrzennej 

oraz  elektroniczny obieg dokumentów. 

 

3. Budowa sieci wodociągowej  w ul. ks. bp. Chrapka w Chełmży.   

Plan 36 990,00 zł, wykonanie  36 990,00 zł. 
 
Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV Ø 160 mb o długości 196,00 mb. Zadanie 

zrealizowano w 100%. 

 

II. Inwestycje noworozpoczęte 
 
 
1. Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży 

miejskiej przy ulicy Łaziennej. 

Plan -  10.000,00 zł    wykonanie  -   0,00 zł  

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br. 

 
 
2.  Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy  

ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO). 

Plan 25 000,00 zł   wykonanie 23 800,00 zł 
 
W budynku przy ul. Hallera 19 dokończona została budowa  instalacji elektrycznej zasilającej 

komputery i serwery wraz z siecią telefoniczną . Pierwsza część budowy wykonana została 

w roku ubiegłym i obejmowała parter. W roku bieżącym wykonano sieć na piętrze. Budowa 

sieci została podyktowana częstymi awariami spowodowanymi zbyt dużymi obciążeniami 

starej sieci elektrycznej. Nowa sieć znacznie poprawi szybkość przesyłania danych pomiędzy 

stacjami roboczymi a serwerami, umożliwi bardziej uniwersalne zarządzanie  siecią 

komputerową i telefoniczną. 

 

3. Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej. 
 
Plan -  10.000,00 zł    wykonanie  -   0,00 zł  
 
Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br. 



 

  
 

 
4. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na 

odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego. 

Plan -  10.000,00 zł    wykonanie  -   0,00 zł  

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br. 

 
5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży.  
 
Plan – 25 000,00 zł. wykonanie  -  0,00 zł 
 
Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br. 
 
 
6. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy 

Sądowej.  

Plan – 15 000,00 zł  wykonanie -  0,00 zł 

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br. 

 
 

7. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64  

(działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży. 

Plan – 5 000,00 zł  wykonanie -  5 000,00 zł 

Rzeczowo wykonano rurociąg z rur PCV Ø 160 mb o długości 7,00 mb oraz studnię 

inspekcyjną PVC Ø 350-425 mm. Zadanie zrealizowano  w 100%. 

 
  
III. Zakupy 
 
1. Zakup kserokopiarki.  

Plan 4 059,00 zł, wykonanie 3 936,00 zł. 

Zakupiona została nowa kserokopiarka na potrzeby biura obsługi Rady Miasta. 

Dotychczasowa  kserokopiarka ze względu na wysokie koszty utrzymania i częste naprawy 

została przekazana do utylizacji. 

 

2. Koszt oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

Plan 4 000,00zł, wykonanie 2 000,89 zł. 

Z przedmiotowej pozycji wydatkowane zostały środki finansowe na zakup komputera do 

Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu za kwotę 2.000,89 zł. 



 

  
 

IV. Dotacje inwestycyjne. 

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe. 

Plan 21 046,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Zadanie zrealizowane przez Lidera Projektu -  Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie 

zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

realizacji projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie 

dróg rowerowych  trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. Zadanie 

rzeczowo wykonane – odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji odbył się 18.06.2015r. Na 

terenie miasta Chełmży zrealizowano drogę rowerową przy ulicy: 3-go Maja, Chełmińskie 

Przedmieście, Polnej, Hallera, Łaziennej i Toruńskiej. Zadanie zrealizowano  w 100%. 

 
2. Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą 

architektur ą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki.  

Plan 50 050,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Inwestycję planuje się rozpocząć w drugim półroczu bieżącego roku. 
 
 
 
 


