
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 miasta i gminy Radzyń Chełmiński 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu 

komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, 

Trynka i Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  25 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), 

działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  12 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

5. 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 221 040,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu 

województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów                     

z produkcji rolnej  w wysokości 78 960,00zł. 

 

6. Opracowanie dokumentacji technicznej  i przebudowa drogi gminnej                            

nr 041639C w Radzyniu Wybudowanie 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  295 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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7. Opracowanie dokumentacji techniczne  i przebudowa drogi gminnej nr 041616C                               

w Mazankach 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  120 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  15 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

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

Chełmiński: odcinek D. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy. 

  

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji 

ciepłowniczej - kotłowania Sady 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  40 600,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

11. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  114 400,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

12. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji                          

w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim - etap I. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  49 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę 

lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole 

Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  55 800,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole 

Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  6 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

15. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  11 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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16. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  676 891,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 181 891,00zł oraz dotacją celową z budżetu państwa                    

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

lat 3 „MALUCH+” w wysokości 495 000,00zł. 

 

17. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 460,00zł 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 20 910,90zł, 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. 

 

18. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - 

etap I.      

Planowane nakłady finansowe wyniosą 967 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 475 878,05zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 491 121,95zł jako 

refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: 

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. 

 

19. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń 

Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 463 337,88zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 127 666,90zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 335 670,98zł,  

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

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

 

20. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz                            

z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 620 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 158 037,00zł 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. 
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21. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): 

zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 253 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 53 000,00zł oraz dotacją celową ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących                         

z budżetu państwa  w wysokości 200 000,00zł. 

 

22.Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  155 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 11 090,00zł oraz środkami z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 143 910,00zł. 

 

II. Zakupy inwestycyjne  

 
1.Wykup gruntów na terenie miasta  i gminy Radzyń Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 47 359,56zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 7 103,94zł 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 40 255,62zł. 

 

3. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla 

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 040,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

4. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

5. Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej.  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  21 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy 

6. Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie 

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 
7. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu 

tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 320 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 200,00zł oraz środkami z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 319 800,00zł. 


