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Mijający rok ze względu na panującą pandemię był trudnym okresem dla wszystkich samorządów w Polsce, również dla
Gminy Kruszwica. Obostrzenia, jakie zastosowano w gospodarce negatywnie wpłynęły na dochody gminy. Jednakże pomimo
trudności kruszwicki samorząd relatywnie dobrze poradził sobie z realizacją zadao inwestycyjnych. Łączna ich wartośd w 2020
roku wyniosła ponad 12 miionów złotych, z czego 40% stanowiły fundusze zewnętrzne. Pozyskano łącznie ponad 4,68 mln zł
dofinansowania. Co ciekawe, w bieżącym roku zdecydowana większośd tych środków pochodziła z budżetu krajowego, a nie jak
w latach poprzednich ze środków UE.

Inwestycje w 2020r.

Zaplanowano łącznie 55 zadao
inwestycyjnych, w tym: dla 15 zadao
przygotowano dokumentacje techniczną
niezbędną do realizacji rzeczowej w
kolejnych latach oraz zrealizowano aż 14
zadao w ramach Funduszu Sołeckiego.
Ponadto, dla 7 inwestycji pozyskano
zewnętrzne źródła finansowania.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2020 ROKU
• Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach
• Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy
• Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej
w Kruszwicy
• Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy
• Adaptacja pomieszczeo w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek
• Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

UDZIELONE DOTACJE
• Dotacje dla mieszkaoców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
• Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla
gospodarstwach domowych
• Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do
gromadzenia wód opadowych
• Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu na doposażenie - do mikroskopu optycznego oraz kamerę
cyfrową

DOKUMENTACJE OPRACOWANE W 2020 ROKU
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Piaski
• Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy
• Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkaoców
poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy
wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej (dokumentacja zostanie
opracowana do połowy 2021r.)
• Budowa oświetlenia ul. Kruczej w Grodztwie
• Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy przy ul. Nadgoplaoskiej 4c
w Kruszwicy
• Interaktywna ekspozycja stała w Mysiej wieży o charakterze edukacyjnym
i historycznym

INWESTYCJE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
• Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w zakresie ciagu
pieszego w Gocanowie, w Piaskach
• Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Witowiczki, Baranowo
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II
• Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy
etap III
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VI
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 23/14
w Gocanówku
• Doposażenie placu zabaw w Janowicach
• Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy
w Kobylnikach
• Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Gocanówku
• Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach, Tarnówku

Wartość wszystkich
inwestycji w 2020r.
wyniesie nieco ponad
12 mln zł,
w tym 4,68 mln zł
stanowią pozyskane
środki zewnętrzne

Rok 2020 to przede wszystkim rok inwestycji
drogowych, realizowanych przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach których przebudowano ul. Spokojną, Mieszka I i Folwarczną w Kruszwicy oraz drogi gminne w Kobylnikach i Chełmiczkach.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęto
działania mające na celu utworzenie żłobka gminnego na
terenie naszego miasta. Obecnie trwają jeszcze prace
budowlane, polegające na adaptacji części pomieszczeo
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w których mieścid
się będzie wspomniana placówka. Uruchomienie żłobka
przewidywane jest w pierwszym półroczu 2021 roku.
Warto także zaznaczyd, że na utworzenie żłobka Gmina
Kruszwica otrzymała dwa dofinansowania – 528 tys. zł
z programu MALUCH+ na adaptację budynku oraz ponad
500 tys. zł środków unijnych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, pokrywających koszty dwuletniego funkcjonowania nowej placówki.
Istotnym zadaniem, zrealizowanym w tym roku jest
również utworzenie cmentarza komunalnego w Kruszwicy. W 2020r. wykonano I etap prac, jednkże dalsza jego
rozbudowa odbywad się będzie wieloetapowo w kolejnych latach. W pierwszej kolejności przeprowadzono
wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe,
niezbędne do realizacji dalszych prac budowlanych.
Wykonano ogrodzenie cmentarza, wodociąg i punkt
poboru wody oraz częśd alei i placów cmentarnych.
W bieżącym roku zadbano także o bezpieczeostwo
i komfort osób niepełnosprawnych uczestniczących
w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kruszwicy. Gmina Kruszwica w związku z otrzymaną
dotacją w wysokości 90.000,00 zł ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zakupiła nowy samochód przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich.

Priorytetem kruszwickiego samorządu są również zadania mające na celu ochronę naszego środowiska. Już kolejny rok
przyznawane były dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.
W bieżącym roku wzbogacono ofertę dotacji ekologicznych o dofinansowania na zakup zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu
wód opadowych.
W mijającym 2020 roku udało się również utrzymad fundusz
sołecki, dzięki któremu zaczął się zmieniad obraz naszych wsi.
Jego najważniejszą zaletą jest bowiem to, że to mieszkaocy
poszczególnych wsi decydują o przeznaczeniu pieniędzy. Środki
te w bieżącym roku zostały wykorzystane m.in. na nieduże
zadania inwestycyjne, remonty oraz wyposażenie świetlic.

Wydatki na
Fundusz
Sołecki w
2020r.:
663.522,00 zł,

151.204,00zł
przeznaczono
na zadania
inwestycyjne

zaplanowano
14 zadao
inwestycyjnych

"W 2020 roku, pomimo panującej pandemii, wykonano lub rozpoczęto realizację kilku ważnych dla naszej gminy inwestycji, takich jak utworzenie
cmentarza komunalnego czy żłobka w Kruszwicy. Dzięki pozyskanym funduszom z programów unijnych oraz rządowych jesteśmy w stanie realizowad
dużo więcej zadao. Udział środków zewnętrznych w budżecie na inwestycje
w ostatnich latach stanowił od 40 do nawet 50% całkowitego budżetu na ich
realizację. Aż cztery inwestycje drogowe uzyskały dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. W nowy rok wkraczamy z zakontraktowanym już
dofinansowaniem na budowę mostu w Kobylnikach, rewitalizację wiatraka
w Chrośnie czy rozbudowę Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
To bardzo ważne inwestycje dla lokalnej społeczności. Ponadto aplikujemy
o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych”– wyjaśnia Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Przyszły rok zapowiada się równie intensywnie jak ten bieżący.
Zaplanowano już bowiem kolejne zadania do realizacji.
W 2021 r. rozpocznie się budowa mostu w Kobylnikach, który ze względu na swój zły stan techniczny
został zamknięty i całkowicie wyłączony z ruchu kołowego oraz pieszego i przeznaczony do
rozbiórki.
W jego miejsce powstanie
całkowicie nowy most wraz
Rewitalizacja
z drogami dojazdowymi, który
zabytkowego wiatraka
typu
„Koźlak”
w Chrośnie
będzie spełniał parametry
Wzrost ożywienia
społeczno techniczne i użytkowe drogi
gospodarczego na
obszarze
klasy „G”, a także wymagania
rewitalizowanym
Kruszwicy poprzez
techniczno-budowlane w zakresie
przebudowę budynku
CKiS
w Kruszwicy oraz
obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową
zagospodarowanie
standaryzacyjną NATO-STANAG. Warto podkreślid, że
przyległej przestrzeni
miejskiej
Gmina Kruszwica jako jedyna w Województwie
Kujawsko-Pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę tego typu
infrastruktury w ramach programu „Mosty dla regionów”. Ponad 13 mln zł
pochodzid będzie z budżetu paostwa, co stanowid będzie 80% wartości
zadania.

INWESTYCJE

Z
ZAKONTRAKTOWANYM

DOFINANSOWANIEM

Budowa mostu nad rzeką
Noted wraz z
przebudową drogi
gminnej nr 150833C w
miejscowości Kobylniki

W zbliżającym się roku planuje się także kontynuowad rewitalizację naszej gminy i rozpocząd prace przy zabytkowym
wiatraku zlokalizowanym w miejscowości Chrosno. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmowad m.in. piec chlebowy, małą architekturę, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium,
ciągi piesze i oświetlenie. Odnowiony obiekt nie tylko wzbogaci ofertę turystyczną naszej Gminy, ale też umożliwi prowadzenie tzw. „żywych lekcji historii” oraz stanie się miejscem integracji lokalnej społeczności.
W ramach rewitalizacji miejskiej z kolei przewidziano remont i rozbudowę budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy, w wyniku której powstaną dodatkowe pomieszczenia przeznaczone do celów dydaktyczno-socjalnych. Inwestycja ta
zostanie wprowadzona do budżetu przed przystąpieniem do jej realizacji.
Na realizację obu projektów rewitalizacyjnych Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej.
Opracowała: Justyna Pankowska

Przebudowa drogi gminnej nr 150833C
w Kobylnikach
Zadaniem objęto odcinek drogi o długości 940m. W ramach
inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano zjazdy
oraz lokalnie utwardzono pobocza. Ponadto wykonano kanalizację
deszczową odwadniającą pas drogowy. Dodatkowo wymieniono
oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome na jezdni
w obrębie skrzyżowao i przejśd dla pieszych.
Wartośd robót budowlanych:2.088.192,87 zł
Wartośd dofinansowania: 1.389.644,00 zł
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 151730C
ul. Spokojnej w Kruszwicy
W ramach zadania przebudowano 458,00 m drogi gminnej,
wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wybudowano kanalizację
deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto wykonano nawierzchnię
z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą
oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Wartośd robót budowlanych:1.451.231,76 zł
Wartośd dofinansowania: 969.724,00 zł
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

ul. Mieszka I

ul. Folwarczna

Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C
ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy
W ramach zadania wykonana została sied kanalizacji deszczowej,
która odwodni zarówno rozbudowywane ulice, jak i znaczną częśd
osiedla Zagople. Wykonano także roboty drogowe m.in.
nawierzchnię bitumiczną, opaski z kostki brukowej w ul. Mieszka I
zjazdy indywidulane do posesji oraz korektę skrzyżowao. Łącznie
przebudowano odcinek o długości 929,28 mb, tj. 661,66 mb
ul. Folwarcznej oraz 267,62 mb ul. Mieszka I.
Wartośd robót budowlanych:1.839.819,80 zł
Wartośd dofinansowania: 1.227.782,00zł
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Chełmiczki
W ramach zadania przebudowano 774,24 mb drogi od włączenia
w drogę gminną 150826C w miejscowości Chełmiczki
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2589C. Droga ta zyskała
nawierzchnię bitumiczną, odtworzone zostały rowy odwadniające,
utwardzono pobocza z kruszywa łamanego, a także zjazdy
do posesji.
Wartośd robót budowlanych:705.609,44 zł
Wartośd dofinansowania: 363.628,00 zł
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy
I etap budowy cmentarza realizowany w 2020 r. obejmował
przeprowadzenie badao archeologicznych, a następnie wykonanie
ogrodzenia, budowę wodociągu i punktów poboru wody
oraz budowę niektórych alei i placów cmentarnych.
Wartośd prac: 631.030,04 zł
Źródło finansowania: środki własne gminy

Budowa chodnika w miejscowości Głębokie
W ramach zadania przebudowano 458,00 mb drogi gminnej,
wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wybudowano kanalizację
deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto wykonano nawierzchnię
z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą
oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Wartośd robót budowlanych: 1.451.231,76 zł
Wartośd dofinansowania: 969.724,00 zł
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Likwidacja barier transportowych – zakup
samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich
W ramach zadania zakupiono nowy pojazd marki Volkswagen
Caravelle na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwicy
Wartośd samochodu: 152.126,40 zł
Wartośd dofinansowania: 90.000,00zł
Źródło finansowania: Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON)

Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+
W ramach zadania zakupiono łącznie 79 komputerów przenośnych,
które przekazano w użyczenie dzieciom i nauczycielom z siedmiu
szkół z terenu naszej gminy.
Wartośd dofinansowania:
•w ramach I edycji: 68 635,74 zł dofinansowania
•w ramach II edycji: 105.000,00zł dofinansowania
Źródło finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014–2020 , program rządowy Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+.

Opracowała: Justyna Pankowska

1. Papierowe, kolorowe wstążki.
2. „Szczęśliwego Nowego Roku”.
3. Zabawa taneczna.

4. … uderzeń zegara o północy.
5. Sztuczne ognie.
6. Alkohol z bąbelkami.

7. Robi huk.
8. Ostatni miesiąc roku.
9. Zaczyna się 1 stycznia (dwa wyrazy).

