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ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU –
STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

Lp.
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1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania inwestycyjnego
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Dotacja celowa - pomoc finansowa
na wspólną realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 255 PakośćStrzelno" przez Samorząd
Województwa i Gminę Pakość
Budowa, przebudowa, remont sieci
kanalizacji sanitarnej w ciągu DW
255 Pakość-Strzelno oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej
w Pakości
Wymiana sieci wodociągowej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 255
relacji Pakość-Strzelno
Tworzenie nowych miejsc
przedszkolnych poprzez budowę
Przedszkola Miejskiego w Pakości

Źródła finansowania

Łączne
koszty
finansowe

Stan realizacji (opis)
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350 000,00 Przewiduje się wszczęcie procedury
przetargowej w maju 2017 r. Trwają
prace związane z uzgodnieniem
szczegółowego harmonogramu robót.
3 617 563,00 Zadanie w trakcie pozyskiwania środków
zewnętrznych niezbędnych do jego
realizacji. Złożono wniosek o
dofinansowanie przedmiotowego zadania
do NFOŚiGW w Warszawie. W chwili
obecnej dokonywane są korekty
złożonego wniosku.
670 000,00 Zlecono aktualizację kosztorysu
inwestorskiego. Zadanie zostanie
podzielone na etapy. Rozpoczęcie
realizacji pierwszej części została
zaplanowana na początek maja 2017r.
3 429 500,00 Zadanie na etapie pozyskiwania środków
zewnętrznych niezbędnych do jego
realizacji. W dniu 8 marca 2017 r. Gmina
Pakość złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu wniosek o
dofinansowanie realizacji zadania ze
środków unijnych. Rozstrzygnięcie w
przedmiotowym zakresie planowane jest
na miesiąc lipiec 2017 r.

środki
budżetu
gminy
Pakość

środki
zewnętrzne,
w tym Unii
Europejskiej

kredyty i
pożyczki
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350 000,00

Planowane
zakończenie
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2018 rok

840 032,39 2 117 530,85

660 000,00 grudzień
2017 rok

363 000,00

307 000,00 listopad
2017 r.

29 500,00

60%

836 933,00 maj 2018 r.
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5.

Remont drogi powiatowej TucznoRybitwy

1 270 000,00 Zakończono postępowanie przetargowe,
podpisana została umowa z wykonawcą
zadania.

6.

Budowa ścieżki rowerowej na
odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm.
Barcin

7.

Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszorowerowej Rybitwy-Wielowieś

8.

Przebudowa drogi gminnej nr
150444C Radłowo Centrum Karolewo

9.

Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nr 150418C Jankowo
Centrum

846 895,67 Zadanie na etapie aktualizacji
dokumentacji projektowej oraz kosztorysu
inwestorskiego. Gmina Pakość zamierza
złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
wniosek o dofinansowanie realizacji
zadania ze środków unijnych. Zakończono
prace związane z opracowaniem „Projektu
stałej organizacji ruchu”.
180 000,00 Zadanie na etapie opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej
(podpisana umowa w dniu 1 marca
2017r). Zakres zadania obejmuje budowę
ścieżki o dł. ok.1300m i szer. 2.5 m o
nawierzchni bitumicznej na odcinku od
placu zabaw w Rybitwach do drogi
gminnej przy rozdzielni w Wielowsi.
Gmina Pakość będzie wnioskowała o
dofinansowanie zadania w ramach
wdrażania LSR Stowarzyszenia
Czarnoziem na Soli ze środków PROW na
lata 2014 – 2020. Planowany nabór – maj
2017r.
1 239 458,81 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
z budżetu Województwa Kujawsko
Pomorskiego. Wykonana została
dokumentacja techniczna. W chwili
obecnej trwają procedury związane z
uzyskaniem decyzji środowiskowej.
200 000,00 Zakres rzeczowy zadania polega na
ułożeniu nawierzchni bitumicznej
realizowanej dwuwarstwowo, składającej
się z warstwy wiążącej i ścieralnej o
minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm
oraz warstwy wyrównawczej gr. do 8 cm
z kruszywa łamanego. Łączna długość

122 000,00

18 sierpnia
2017 r.

23 000,00 po
podpisaniu
umowy

wrzesień
2018 r.

180 000,00

923 358,81

200 000,00

316 100,00

wrzesień
2017 r.

sierpień
2017 r.
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10. Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej
wraz z zagospodarowaniem terenów
nadbrzeżnych Noteci
11. Utwardzenie drogi wewnętrznej przy
ul. Mogileńskiej

12. Wymiana nawierzchni chodnika w
sołectwie Rycerzewo
13. Budowa sieci wodociągowej w
gminie Pakość
14. Przebudowa oświetlenia w gminie
Pakość
15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
sołectwie Radłowo
16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
sołectwie Rybitwy

17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
sołectwie Wielowieś

0,463 km.
50 000,00 Opracowywana jest koncepcja
zagospodarowania Rynku (wstępny termin
wskazany przez projektanta 31.03.17 r.)
200 000,00 Zakresem opracowania objęto
utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul.
Mogileńskiej o powierzchni 1560m2 i
łącznej długości 0,234 km. Prace będą
polegać na mechanicznym wykonaniu
koryta na całej szerokości pieszojezdni,
ustawieniu obrzeży na podsypce
cementowo-piaskowej, wykonaniu
podbudowy z betonu i ułożeniu na
podsypce betonowej kostki betonowej o
gr. 6cm.
8 043,17 Kontynuacja zadania realizowanego ze
środków funduszu sołeckiego w 2016 r.
Planowany jest zakup materiałów a
wykonanie w ramach robót publicznych.
80 000,00 Trwają prace mające na celu określenie
odcinków sieci wodociągowej do budowy.
50 600,00 Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają
prace mające na celu określenie miejsc, w
których wybudowane lub uzupełnione
zostanie oświetlenie.
6 000,00 Zamontowane zostaną nowe oprawy lamp
na istniejących słupach przy drodze
Radłowo – Ludwiniec. Trwają prace
projektowe.
11 540,00 Zadanie realizowane w ramach funduszu
sołeckiego. Planowany jest zakup i
montaż 1 lampy solarnej przy drodze
powiatowej w kierunku Janikowa oraz
montaż 4 opraw lamp drogowych na
istniejących słupach przy drodze gminnej
(tzw. „amerykanki”)
11 700,00 Planowany jest zakup i montaż lampy
solarnej na przystanku autobusowym przy
drodze wojewódzkiej 252 oraz

50 000,00

2018 rok

200 000,00

lipiecsierpień
2017 r.

8 043,17

80 000,00
50 600,00

wrzesień
2017 r.
listopad
2107 r.
wrzesień
październik
2017 r.

6 000,00

wrzesień
2017 r.

11 540,00

wrzesień
2017 r.

11 700,00

wrzesień
2017 r.
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18. Budowa podestu nad jeziorem w
sołectwie Łącko

6 000,00

19. Doposażenie placu zabaw w
sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce

5 847,11

20. Doposażenie placu zabaw w
sołectwie Jankowo
21. Doposażenie placu zabaw w
sołectwie Ludwiniec
22. Doposażenie placu zabaw w
sołectwie Rybitwy
23. Utwardzenie nawierzchni drogi
gminnej (Mimowola) w Kościelcu

5 400,00
4 000,00

4 000,00 Planowany jest zakup agregatu
prądotwórczego
20 000,00 Planowany jest zakup i transport
kruszywa

24. Zagospodarowanie terenu wokół
wspólnot mieszkaniowych przy ul.
Fabrycznej w Pakości – branża
elektryczna
25. Montaż pompy do nawadniania
murawy Stadionu Miejskiego w
Pakości
26. Budowa sieci wodociągowej
m.Łącko, gm.Pakość
27. Zakup kosiarki samobieżnej

opracowanie dokumentacji na budowę
oświetlenia wzdłuż drogi gminnej
Wielowieś - Gorzany.
Zadanie realizowane ze środków
funduszu sołeckiego. Aktualnie zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej
W ramach zadania opracowana zostanie
dokumentacja projektowa i zakup
urządzeń
Planowany jest zakup siłowni zewnętrznej
i zestawu do gry w piłkę siatkową
Planowany jest zakup siłowni zewnętrznej

37 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot
mieszkaniowych przy ul. Fabrycznej 3-5-7
w Pakości. Realizacja zadania polegać
będzie na wykonaniu oświetlenia
zewnętrznego.
8 000,00 W kwietniu zostanie zlecone wykonanie
montażu pompy do nawadniania murawy
w

299 501,36 Trwają starania dot. pozyskania źródeł
finansowania.
7 000,00 W ramach zadania zakupiona zostanie
kosiarka samobieżna ze środków
funduszu sołeckiego sołectwa Dziarnowo.

6 000,00

-

5 847,11

czerwiec
2017 r.

5 400,00

czerwiec
2017 r.
czerwiec
2017 r.
czerwiec
2017 r.
majczerwiec
2017 r.
wrzesień
2017 r.

4 000,00
4 000,00
20 000,00
37 000,00

8 000,00

maj 2017

299 501,36
7 000,00

kwiecień
2017 r.




Ogólna wartość planowanych przez gminę inwestycji w 2017 roku – ponad 8 011 000 zł.
Wolne środki inwestycyjne w budżecie na 2017 rok – ok. 1 275 000 zł.



Wartość inwestycji realizowanych na terenie Gminy Pakość wspólnie z Samorządem Województwa i Powiatem Inowrocławskim – ponad
22 500 000 zł.
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Spłaty zobowiązań z poprzednich lat w 2017 roku – 766 208,44 zł.

