
Z A Ł O Ż E N I A 

 

Planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz zakupów inwestycyjnych 

na 2010 rok. 

 
Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 

do projektu budżetu gminy na 2010 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych 

dotyczą: 
 

I. Zadania inwestycyjne  
1. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami 

ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci 

wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Planowane  nakłady  finansowe  wyniosą  2.185.000 zł. i  pokryte  zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 1.100.000zł. oraz  kredytem długoterminowym 

inwestycyjnym w wysokości 1.085.000 zł. W ramach tego zadania Gmina nasza 

złożyła wniosek  o dofinansowanie w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla 

gospodarki  i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013  na kwotę 1.100.000 zł. 

     

2. Partycypacja w kosztach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Mgowo - I etap. 

    Planowane nakłady finansowe wyniosą 300.000 zł. i pokryte  zostaną zaciągnięciem     

    kredytu długoterminowego inwestycyjnego. 

 

3. Skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez 

przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim 

na chodnik i parking. 

    Planowane nakłady finansowe wyniosą 180.000 zł i pokryte zostaną zaciągnięciem      

    kredytu   długoterminowego    inwestycyjnego    w    wysokości   40.000 zł.   oraz  

    środkami własnymi gminy w wysokości 140.000 zł. 

   

   4. Rekultywacja drogi gminnej nr 041602 C  w miejscowości Kneblowo. 

    Planowane nakłady finansowe wyniosą 150.000 zł., które w  wysokości  80.000 zł.     

    pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu  długoterminowego   inwestycyjnego oraz  

    środkami  pozyskanymi  z  Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych                        

    w wysokości 70.000 zł. 

 

5. Budowa chodnika Wymysłowo - Radzyń Chełmiński. 

    Planowane    nakłady    finansowe   wyniosą    95.000 zł.   i   pokryte  zostaną      

    zaciągnięciem kredytu  długoterminowego   inwestycyjnego. 

 

    6. Remont dróg gminnych w Szumiłowie. 

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 50.000 zł. 
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7. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku poszkolnego                                                          

w Rywałdzie na cele mieszkaniowe. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  5.000 zł. 

 

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku OSP                       

w Rywałdzie. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  6.000 zł. 

 

    9. Wykonanie  dokumentacji  technicznej  i  kosztorysu  na  termomodernizację sali       

    gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  7.000 zł. 

 

    10. Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu na potrzeby utworzenia placu  

    zabaw w ramach realizacji programu "Radosna Szkoła". 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  3.400 zł. 

 

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację byłej apteki w budynku  

SPZOZ  w Radzyniu Chełmińskim na cele rehabilitacyjne. 

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 45.000 zł. 

 

    12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Tysiąclecia. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  16.000 zł. 

 

    13. Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości 

Dębieniec gmina Radzyń Chełmiński. 

    Planowane nakłady finansowe wyniosą  330.000 zł. i pokryte  zostaną zaciągnięciem     

    kredytu długoterminowego inwestycyjnego. 

 

    14. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  oraz  przebudowa  świetlicy wiejskiej                                                 

    w Gawłowicach. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  30.000 zł. 

 

    15. Opracowanie   dokumentacji   technicznej   na   przebudowę  świetlicy  wiejskiej 

    w Radzyniu Wsi. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  5.000 zł. 

 

    16. Podniesienie standardu nawierzchni boiska do tenisa ziemnego i do piłki 

siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.  

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  10.000 zł.     

 

    17. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  konserwację  i  renowację  murów   

    Zamku Konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim. 

    Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  12.000 zł. 
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    18. Budowa trybun, chodników  i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki     

    nożnej w Radzyniu Chełmińskim. 

    Planowane nakłady finansowe  z budżetu gminy wyniosą  400.000 zł.  

 

    W ramach zadań inwestycyjnych pn: "Przebudowa budynku po byłej kotłowni na     

    świetlicę  wiejską  w  miejscowości   Dębieniec   gmina  Radzyń  Chełmiński"  oraz   

    "Budowa trybun, chodników  i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki   

    nożnej  w Radzyniu Chełmińskim" Gmina nasza złożyła wniosek o dofinansowanie  

    w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

    na lata 2007-2013 na kwotę 400.000 zł. 

 

 

 

II. Zakupy inwestycyjne  

 

 

1. Zakup zestawów komputerowych, drukarek  i kserokopiarki. 

    Planowane   nakłady   finansowe   z   budżetu   gminy   wyniosą   12.000  zł.  

 

2. Zakup radarowego miernika prędkości "ISKRA" dla Posterunku Policji                       

w   Radzyniu Chełmińskim. 

    Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 8.000 zł.  

 

3. Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynku OSP                                                     

w Radzyniu Chełmińskim.  

Planowane   nakłady   finansowe   z   budżetu   gminy   wyniosą   22.000  zł.  

 


