
 

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania 
z wykonania budŜetu 
za 2008 rok. 

 

Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych  

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

 

Źródła sfinansowania inwestycji 

Lp. Dział Zadanie inwestycyjne 

Nakłady 
poniesione do 
końca roku 

sprawozdawczego 
EFRR środki własne budŜet pastwa 

1 - - - - - - 

Ogółem - - - - 

 



 
 

 

Dane uzupełniające:  

1) „Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do 

granic miasta”: 

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 20.101,35  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 20.101,35        

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 48,65 

4.  Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

2) „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 19.416,62 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem  na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

1.BudŜet Miasta – 19.416,62         

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 10.583,38 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

3) „Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz 

Gimnazjum”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 0,00     

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 140.000,00 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

4) „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i 

ul. Ks. P. Skargi”: 

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.392.002,37 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem  na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 1.328.602,37        

- WFOŚiGW – 63.400,00   

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 997,63 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 



 
 

 

5) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 
ChełmŜy”:  
 
1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 620.195,18 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 592.695,18 

- FG -  27.500,00           

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 89.804,82 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 83.875,00 

 

6) „Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne Bulwaru 1000 Lecia                          
w ChełmŜy wraz z sąsiednimi ulicami”:   
 
1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 0,00 

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 
7) „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy”: 
 
1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 32.271,83 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem  na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 32.271,83       

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

8) „Budowa oświetlenia w ulicach śeromskiego, Konopnickiej i ul. Pułaskiego”:  

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 84.075,86 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 84.075,86       

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 3.424,14 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

 9) „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 15.560,69 



 
2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 15.560,69          

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 28.739,31 

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 45.061,24 

 

10) „Budowa oświetlenia w ulicy Chełmińskie Przedmieście”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 2.924,03 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 2.924,03        

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 1.275,97 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

11) „Oświetlenie placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Św. Trójcy                     

w ChełmŜy ul. Tumska 14”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 59.612,99 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 59.612,99          

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 387,01 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

12) „Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 134.368,55 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 134.368,55      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 5.631,45 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 
 
13) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, 

Hiacyntowej, Tulipanowej, RóŜanej”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 66.398,00 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 66.398,00      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 53.602,00 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 53.000,00 

 



 
 
14) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie ul. Górnej odcinek od ul. 

Depczyńskiego do ul. Dorawy”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 45.000,00 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 45.000,00      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 
 
15) „Spinka sieci wodociągowej łączącej ul. Reja z ul. Kochanowskiego”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 23.500,00 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 23.500,00      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 
16) „Moje boisko – Orlik 2012”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1.085.200,34 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 419.200,34  

- Wojewoda  -  333.000,00 

- Marszałek  - 333.000,00     

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 414.799,66 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

17) „Wykonanie i montaŜ zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy ul. 

Bydgoskiej 7 w ChełmŜy”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 34.160,00 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 34.160,00      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 



 

18) „Wykup i wywłaszczenia”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 106.340,00 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 106.340,00      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 3.660,00 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 

 

19) „Zakup samochodu”: 

1.Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 90.299,52 

2.Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

- BudŜet Miasta – 90.299,52      

3.Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 200,48 

4.Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00 


