
Z A Ł O Ż E N I A 

 

Planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz zakupów inwestycyjnych 

na 2020 rok. 
 

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 

do projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych 

dotyczą: 
 

I. Zadania inwestycyjne  

 

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

2. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, 

Ogniową, Trynka i Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  200 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                             

w miejscowości Zakrzewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  200 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi 

gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych 

o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 270 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu 

województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów                     

z produkcji rolnej  w wysokości 30 000,00zł. 

 

5. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń 

Chełmiński: odcinek D. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 450 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 230 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 220 000,00zł, Priorytet 

Strategii OSI 1.1 – Wysoka dostępność komunikacyjna zapewniona dzięki 

zintegrowanym multimedialnym rozwiązaniom transportowym, działanie 1.1.2. – 

Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych. 
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6. Budowa komina stalowego wraz z wymianą czopucha w kotłowni Sady                           

w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  220 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

7. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole 

Szkół w Radzyniu Chełmińskim - etap I. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  60 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

8. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  588 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 60 000,00zł oraz dotacją celową z budżetu państwa                    

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do                

lat 3 „MALUCH+” w wysokości 528 000,00zł. 

 

9. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 500,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 549,10zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 10 950,90zł, współfinansowanego                  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na 

rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 

8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

10. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - 

etap I.      

Planowane nakłady finansowe wyniosą 800 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 300 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00zł jako zaliczka 

na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. 
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11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń 

Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 550 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 105 588,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 444 412,00zł,  

Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

 

12. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz                            

z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 560 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 98 037,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 461 963,00zł, Oś priorytetowa 7: 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność. 

 

13. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): 

zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 510 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości  40 779,00zł oraz dotacją celową ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa  w wysokości 469 221,00zł. 

 

 

II. Zakupy inwestycyjne  
 

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 969,54zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 1 645,43zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 9 324,11zł. 

 

2. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 


