OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI NA
2010 ROK WYKONANIE ZA ROK
W budŜecie miasta na 2010 rok zaplanowano realizację niŜej wymienionych zadań
inwestycyjnych:
I. Inwestycje kontynuowane

1. Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki
26 i 28 oraz mapy do celów projektowych.
Plan 28 700,00 zł wykonanie 00,0 zł.

2. Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I – Budowa ulicy Kościuszki w ChełmŜy na
odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy
śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej
do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej.
Plan 10 582,00 zł, wykonanie 10 581,31 zł.
Wykonano aktualizację Studium Wykonalności dla zadania związanego z budowa ulicy
Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy administracyjnej miasta oraz
rozszerzenie zakresu powyŜszego Studium Wykonalności o zadanie związane z budową ulicy
Tumskiej. Wykonawcą opracowań jest „Faber Consulting”. Ponadto z uwagi na zmiany w
wytycznych Instytucji Zarządzającej konieczne było wykonanie aktualizacji rozszerzonej
wersji przedmiotowego studium wykonalności.
3. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze
ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I.
Plan 2 267 000,00 zł, wykonanie 2 262 762,97 zł.
Zadanie na etapie realizacji. Zgodnie z umową nr 29/R/09 z dnia 14.12.2009 r. wykonawcą
robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum w skład którego
wchodzą partnerzy: Piotr Guranowski prowadzący Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
w Bielczynach, Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, oraz STRABAG
Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Termin wykonania robót do 30.11.2011 r.
Wartość całkowita projektu 5 954 810,98 zł brutto. Do końca roku 2010 zrealizowano blisko
40% wszystkich zaplanowanych robót. Wykonawca zakończył modernizację ulic Wodnej,
Sądowej (od skrzyŜowania z ul. Kopernika do skrzyŜowania z ul. Bulwar 1000-lecia),
Łaziennej, a takŜe przebudowę schodów terenowych w ulicy śeglarskiej i części ulicy
Strzeleckiej. Modernizacja ww. ulic polegała na wymianie nawierzchni ulic oraz chodników,
oświetlenia, wybudowaniu nowej kanalizacji deszczowej.
Wybudowana została równieŜ konstrukcja „amfiteatru” zlokalizowanego przy ulicy Łaziennej
w sąsiedztwie plaŜy miejskiej, na której ułoŜono nawierzchnię z kostki kamiennej.
Zamontowano równieŜ uchwyty mocujące drewniane siedziska ławek oraz wykonano
oświetlenie obiektu. W okresie sprawozdawczym prowadzone były równieŜ prace
instalacyjne związane z rozbudową monitoringu wizyjnego w obszarze rewitalizowanym.

Suma wydatków poniesionych w związku z robotami budowlanymi wynosi 2 193 061,89 zł.
Pozostałe wydatki poniesione w roku 2010 związane są z prowadzeniem nadzoru
inwestorskiego oraz archeologicznego nad realizowanymi robotami, a takŜe z działaniami
promocyjnymi i opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ulicy Sądowej. Łączna
kwota pozostałych wydatków wyniosła 67 284,36 zł.
Projekt jest realizowany przy współudziale środków z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Kwota poniesionych wydatków:
2 262 762,97 zł
W tym:
Środki własne:
2 416,72 zł
EBI
374 394,70 zł
EFRR:
1 885 951,55 zł

4. Zwroty dotacji – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy
Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I.
Plan: 36 916,21 zł, wykonanie 36 916,21 zł.
W związku z weryfikacją formalną, merytoryczną i rachunkową wniosku o płatność
pośrednią nr WNP-RPKP.07.01.00-04-004/09-03 z dnia 3 września 2010r. oraz naliczeniem
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P finansowej korekty stanowiącej 5% kwoty
wydatków kwalifikowanych objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w którym nastąpiło naruszenie przepisów Prawo Zamówień Publicznych dokonano zwrotu
nienaleŜnie otrzymanego dofinansowania w wysokości 36 916,21 zł.
5. Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy
wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli.
Plan 4 779,17 zł, wykonanie 3 835,00 zł.
W roku 2010 poniesiono część wydatku związanego z wykonaniem dokumentacji technicznej
oraz uzyskaniem interpretacji organu skarbowego dotyczącej moŜliwości odzyskania podatku
VAT.
6. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy.
Plan 4 600 000,00 zł, wykonanie 4 576 975,34 zł.
900 90095 §6057 – wykonanie za 2010 rok 3 529 770,62 zł. Projekt pn.: „Budowa
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, zadanie inwestycyjne
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
współfinansowanego z Funduszu Spójności - wkład UE.
W ramach w/w pozycji w roku 2010 wykonano roboty budowlane w ramach I etapu zadania1,
I etapu zadania 2, II etapu zadania 1, II etapu zadania 2 oraz etapu III: prace prowadzono w
ulicach Bydgoskiej, Zagrodzkiego, Witosa, w ramach etapu I zadania 1, w ul. Wyszyńskiego,
Owocowa, Kowalskiego, Tretkowskiego, Tulipanowej i Fiołkowej – etap II zadanie 1, w ul.
Polnej – etap II zadanie 2 oraz w ul. Rybaki – etap III. Wykonywano roboty budowlane przy
budowie tłoczni ścieków sanitarnych ZACHODNIA (zaawansowanie 80%), tłoczni ścieków

POŁUDNIOWA (zaawansowanie 95%), przepompowni wód deszczowych ZACHODNIA
(zaawansowanie
95%),
przepompowni
wód
deszczowych
WYSZYŃSKIEGO
(zaawansowanie 95%), tłocznia ścieków sanitarnych Owocowa (zaawansowanie 95%),
tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Rybaki (zaawansowanie 90%), podczyszczalni wód
deszczowych przy ul. Polnej (zaawansowanie 80%).
W 2010 roku realizacja robót przy budowie kanalizacji sanitarnej wyniosła:
Etap I zadanie 1 - ul. Bydgoska i przyległe – zaawansowanie 68,84%
Etap I zadanie 2 - ul. Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie Przedmieście – zaawansowanie
65,63%,
Etap II zadnie I – zaawansowanie 95%,
Etap II zadanie 2 – ul. Chełmińskie Przedmieście, Trakt, Polna, Buczek – zaawansowanie
1,46% i Etap III – zaawansowanie 6,40%.
Dokonano równieŜ wykupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod budowę tłoczni
ścieków sanitarnych ZACHODNIA i przepompowni ścieków deszczowych ZACHODNIA
przy ul. Zagrodzkiego oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Tulipanowej
pod budowę tłoczni ścieków sanitarnych POŁUDNIOWA. Zamieszczono w prasie ogłoszenia
promujące projekt.
900 90095 § 6059 – wykonanie za 2010 rok 1 047 204,72 zł. Projekt pn.: „Budowa i
modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, zadanie inwestycyjne
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
współfinansowanego z Funduszu Spójności - wkład własny.
W ramach tej pozycji poniesiono wydatki na funkcjonowanie Jednostki Realizującej
Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczałt), wynagrodzenia.
Ponoszone były równieŜ wydatki na nadzór inwestorski, który prowadził kontrolę nad
prawidłową realizacją inwestycji. Zawarto umowy z zakładem Energa – Operator S.A.
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tłoczni ścieków sanitarnych i przepompowni
wód deszczowych wchodzących w zakres projektu. Wykonano przyłącze energetyczne do
tłoczni ścieków ZACHODNIA, tłoczni ścieków POŁUDNIOWA, przepompowni wód
deszczowych ZACHODNIA i przepompowni wód deszczowych WYSZYŃSKIEGO, tłoczni
ścieków OWOCOWA, tłoczni ścieków RYBAKI. Poniesiono równieŜ wydatki na odsetki od
poŜyczki z WFOŚiGW oraz EBI.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor sanitarny
i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną
Plan 129 000,00 zł, wykonanie 125 484,14 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych WODJAR Jarosław
Brylowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino. Do realizacji inwestycji przystąpiono
22.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009r.
Rzeczowo wykonano:
Kanał sanitarny:
- kanał z rur kamionkowy Ø 600 mm długości 406,70 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 62,50 mb,
- kanał z rur PE Ø 500 mm długości 10,40 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm 14 szt,
- studnie PE Ø 1200 mm 2 szt.

Kanał deszczowy:
- seperator substancji ropopochodnych 1 kpl,
- kanał z rur GRP Ø 800 mm długości 359,3 mb,
- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 7,5 mb,
- koryto Ŝelbetowe 68,50 mb,
- studnie betonowe Ø 1200 mm szt. 11,
- studnie PVC Ø 400 mm szt. 1,
- studnie PVC Ø 315 mm szt. 1.
Przeszły płatności z 2009 roku na 2010 rok.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej,
odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz
w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do skrzyŜowania z ul.
Dąbrowskiego
Plan 315 000,00 zł, wykonanie 311 216,13 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług
Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.
Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.
Rzeczowo wykonano:
Kanał sanitarny
- Ø 160 mm długości 60,00 mb,
- Ø 200 mm długości 12,00 mb,
- Ø 300 mm długości 160,00 mb,
- Ø 400 mm długości 11,00 mb,
Kanał deszczowy:
- Ø 200 mm długości 42,00 mb,
- Ø 300 mm długości 89,50 mb,
- Ø 500 mm długości 73,00 mb,
Przeszły płatności z 2009 r. na 2010 r.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem
energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w ChełmŜy.
Plan 430 000,00 zł, wykonanie 422 435,83 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %.Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług
Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń.
Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.
Rzeczowo wykonano:
Kanał sanitarny:
- Ø 160 mm długości 247,00 mb,
- Ø 200 mm długości 403,50 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 400 mm długości 3,20 mb,
- przepompownia ścieków sanitarnych 1 kpl.

Kanał deszczowy:
- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb,
- Ø 200 mm długości 390,00 mb,
- Ø 300 mm długości 540,00 mb,
- przepompownia wód deszczowych 1 kpl.
Przeszły płatności z 2009 r. na 2010 r.

II. Inwestycje noworozpoczęte.

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim
będących w granicach administracyjnych miasta słuŜącej wypoczynkowi, turystyce
i rekreacji.
Plan 60 060,00 zł, wykonanie 60 060,00 zł.
Całkowity koszt wykonania dokumentacji 174 460,00 zł
Wykonano w 100 % dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji wybranym w
drodze przetargu nieograniczonego był Pan Karol Krzątała prowadzący działalność
gospodarczą - Biuro Architektoniczne ul. Ostrawicka 4 ze Szczecina. Do zapłacenia w roku
2011 pozostało 114 400,00 zł.

2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy.

Plan 40 600,00 zł, wykonanie 40 504,00 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Całkowity koszt inwestycji 40 504,00 zł.
Do realizacji inwestycji przystąpiono 18.12.2009r. roboty zakończono 29.12.2009 r.
Wykonawca robót „Multi System” Robert Czos ul. Narcyzowa 37, 87-100 Toruń. W hełmie
wieŜy konkatedry pw. Św. Trójcy ul. Tumska 14 zainstalowano niŜej wymienione urządzenia
antenowe:
- ALLIED TELESIS AT –FS750/24 szt 1,
- ALLIED TELESIS AT-FS750/16-50 szt. 1,
- UPS FIDLETRONIC ARES 1000 RACK szt. 1,
- PATCHCABLE CAT. 5 0.5 m UTP Ŝółty szt. 16,
- Cyberbridge 23E szt. 9,
- Cyberbridge 23 E 5 GHz RB411AH802.11 szt.2,
- Cyberbridge 18E 5 GHz RB411 szt. 9,
- Zasilacz buforowy 1,8A + akumulator 24V/7Ah szt. 2,
- Szafa typu Sarel RBA-04-AS3-CAX-c1 TRITON szt. 1.
Płatności przeszły z 2009 r. na 2010 r.
3. Modernizacja szkół w mieście ChełmŜy.
Plan 6 500,00 zł, wykonanie 1 989,48 zł.

W ramach przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z Umową
Nr 141/U/09 z dnia 12.08.2009 r. firma INNOVA CONSULTING Paweł Szameta, wykonała
studium wykonalności dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na zmianę
wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz uniewaŜnienia ogłoszonego wcześniej konkursu,
wniosek aplikacyjny nie został złoŜony.
4. Przygotowanie i wyposaŜenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1
w ChełmŜy.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.
Na podstawie Umowy Nr179/U/10 z dnia 28.09.2010 r. firma Wódkowska Urszula
WESTMOR Consulting z siedzibą przy ul. 1 Maja 1a w Bądkowie, przygotowała studium
wykonalności dla przedmiotowego projektu, stanowiące część niezbędnej dokumentacji
aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Koszt wykonania powyŜszej
usługi wyniósł 4 880,00 zł.
Ponadto wystąpiono do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie
interpretacji dotyczącej moŜliwości odzyskania podatku VAT. Koszt wydania przedmiotowej
interpretacji wyniósł 40,00 zł.
ZłoŜony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WK-P znajduje się
obecnie na etapie oceny merytorycznej.

5. Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego.

Plan 9 451,00 zł, wykonanie 8 363,81 zł.
Wykonano dokumentację techniczną. Wykonawcę projektu - Pracownię Projektową
„ELEKTROTECHNIKA” z Grudziądza Pana Krzysztofa Kamińskiego wybrano w trybie
przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania tego zadania – 6 278,67 zł. Dla potrzeb
oświetlenia Energa Operator S.A. wydała warunki techniczne i wykonała złącza. Koszt
wykonania - 2 085,14 zł.

6. Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej w ChełmŜy.

Plan 549,00 zł, wykonanie 549,00 zł
Zadanie na etapie wykonania projektu budowlanego Zapłacono za uzgodnienie
dokumentacji z PKP.

7. Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od
posesji nr 12.

Plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 500,00 zł.
Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w
Bielczynach, Zakład w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. Rzeczowo
wykonano: rozebrano stare ogrodzenie murowane z cegły palonej pełnej wraz z wywozem
gruzu, Ŝelbetowy fundament pod nowe ogrodzenie od strony kościoła pod wezwaniem „Św.
Mikołaja”.
8. Wymiana sieci wodociągowej DN 100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy
likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej.

Plan 86 500,00 zł, wykonanie 86 178,14 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie
przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Zakład
w Grębocinie ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin, termin realizacji do 17 maja 2010 r.
Rzeczowo wykonano sieć wodociągową z rur Ŝeliwnych ciśnieniowych kielichowych LKD o
śr. nominalnej 150 mm – 115,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 110
mm 20,00 mb, z rur polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm 8,00 mb, z rur
polietylenowych (PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm 5,00 mb, z rur polietylenowych
(PE,PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm 18,00 mb, hydrant podziemny o śr.80 mm 1 kpl.

9. Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieŜącej konserwacji.

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 310 890,92zł.
Zadanie wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna „ARIS” Pan Zbigniew
Rolbiecki z siedzibą w Grzegorzu 8, 87-140 ChełmŜa, termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.
Rzeczowo wykonano fontannę wraz z technologią, utwardzono alejki wokół fontanny.
Ustawiono elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, lampy.

10. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. PlaŜowej.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 194,64 zł.
Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych Zakład Wodociągów
i Kanalizacji ChełmŜa ul. 3-go Maja 12A, termin realizacji do 12 listopada 2010 r. Wykonano
sieć wodociągową z rur PCV o śr. 160 mm – 169,00 mb. Zamontowano hydranty poŜarowe
podziemne o śr.80 mm 2 kpl. oraz zasuwy Ŝeliwne klinowe, owalne, kołnierzowe z obudową
o średnicy 150 mm z nasadką szt. 2

11. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych.

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 60 646,98 zł.
Wykonano projekt budowlany. Wykonawca projektu wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego Przedsiębiorstwo InŜynierskie „PROEKO” Kazimierz i Ireneusz Plichta Sp.
j. Al. J. Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz, termin realizacji do 30 lipca 2010 r.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu
miejskiego.

Plan: 52 460,00 zł, wykonanie 52 460,00 zł.
Wykonano projekt stadionu miejskiego.
13. Dostawa i montaŜ gazowego pojemnościowego podgrzewacza do wody o pojemności
300l i mocy 16,7 kW w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a.
Zakupiono i zamontowano gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody na hali sportowej.
Plan: 9 000,00 zł, wykonanie 8 625,40 zł.
14. Instalacja systemu alarmowego na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7
w ChełmŜy.
Zainstalowano system alarmowy na obiekcie Pływalni Krytej przy ul. Bydgoskiej 7
w ChełmŜy.
Plan: 6 998,50 zł, wykonanie 6 993,04 zł.

15. MontaŜ systemu alarmowego w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hallera 17a.
Plan: 8 500,00 zł, wykonanie 8 347,68 zł.
Zamontowano system alarmowy w hali sportowej przy ulicy Hallera 17a.

III. Zakupy
1. Wykupy i wywłaszczenia gruntów.
Plan 204 000,00 zł, wykonanie 174 458,75 zł.
W 2010 roku wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe:
1. Państwu Mirosławie i Lechowi Przymus w wysokości 7 380,00 zł.,
2. Panu Rafałowi Wojczuk w wysokości 56 553,75 zł.,

3. Państwu Jadwidze i Grzegorzowi Piotrowskim w wysokości 6 400,00 zł.,
4. Pani Joannie Góreckiej – Gabor w wysokości 29 250,00 zł.,
5. Państwu GraŜynie i Wojciechowi Misiołek w wysokości 37 670,00 zł.,
6. Państwu Bronisławie i Bolesławowi Chudzik w wysokości 10 397,00 zł.,
7. Panu Januszowi Chudzik w wysokości 26 808,00 zł.
2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu.

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł.
Zgodnie z umową nr FK5/58/2010 zawartą w dniu 29 października 2010 roku z Caritas
Diecezji Toruńskiej, Caritas wybuduje obiekt – „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji
Toruńskiej w ChełmŜy”. Budynek będzie pełnił funkcję uŜyteczności publicznej o charakterze
pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań
chronionych oraz magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej).
Przekazane przez Gminę Miasto ChełmŜa środki są przeznaczone na współfinansowanie
wybudowania samodzielnych lokali połoŜonych na parterze budynku. Lokale, o których
mowa, to recepcja z toaletą o powierzchni 13,8 m², aneks, o powierzchni 4,7 m², dwa pokoje
pięcioosobowe noclegownie o łącznej powierzchni 50,2m², korytarz o powierzchni 18,3m²,
toalety o powierzchni 5,6m², prysznice o powierzchni 5,6m², umywalnia o powierzchni
6,9m².

3. Zakup kserokopiarek (2 szt).

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 453,00 zł.
Zakupiono kserokopiarkę do Wydziału Gospodarki Miejskiej.
4. Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki DuŜego
i Małego Ratusza).

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie 9 440,01 zł.
Zakupiono serwer do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
5. Zakup samochodu dostawczego.

Plan: 5 041,50 zł, wykonanie 5 041,50 zł
Zakupiono samochód cięŜarowy Lublin.
IV. Dotacje inwestycyjne.
1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych
trasa: Toruń – ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Plan 45 290,00 zł, wykonanie 44 402,14 zł.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim będącym Liderem projektu
i następującymi gminami: Gminą Miasto ChełmŜa, Gminą ChełmŜa, Gminą Lubicz, Gminą
Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zła Wieś Wielka.
Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa. Drogi rowerowe w
ChełmŜy zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go
Maja i Toruńskiej, dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych
w ulicach Polnej i Hallera. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie oraz przebudowanie
istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o duŜym natęŜeniu
ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich uŜytkowników. W 2010 roku wykonano
dokumentację budowlano – wykonawczą.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – ChełmŜa w km 8+980 do
14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta ChełmŜa.
Plan 16 220,83 zł, wykonanie 0,00 zł
W dniu 28 września 2010 roku zawarto porozumienie z Powiatem Toruńskim, którego
przedmiotem jest współfinansowanie przez Miasto ChełmŜa zadania realizowanego w ramach
powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami
wyŜszej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności
oraz poziomu bezpieczeństwa” o nazwie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo –
Dubielno – ChełmŜa w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji
na terenie Miasta ChełmŜa. Ustalono dla Miasta ChełmŜa wartość dofinansowania
w wysokości do 220 306,32 zł.

3. Zakup zestawu nagłośnieniowego 2 x 1000 Peavey do ChełmŜyńskiego Ośrodka Kultury.

Plan 24 718,42 zł, wykonanie 24 718,42 zł.
Zakupiono zestaw nagłośnieniowy BOX Elelctronics do ChełmŜyńskiego Ośrodka Kultury.
4. Zakup kserokopiarki.

Plan 4 880,00 zł, wykonanie 4 880,00 zł
Zakupiono kserokopiarkę Rico Afico 3228C.

