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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE KLUCZEM DO ROZWOJU NASZEJ
GMINY W OKRESIE PANDEMII
Zarówno poprzedni jak i obecny rok ze względu na panującą pandemię nie należą do łatwych
dla samorządów, w tym dla Gminy Kruszwica. Pomimo spadku dochodów, spowodowanego
wprowadzonymi obostrzeniami w gospodarce, kruszwicki samorząd stara się podtrzymad
aktywnośd inwestycyjną poprzez pozyskiwanie dofinansowao zewnętrznych na realizację zadao
inwestycyjnych.
Niewątpliwie do największej i jednej z najistotniejszych inwestycji obecnego roku należy
budowa nowego mostu w Kobylnikach wraz z przebudową prowadzącej do niego drogi gminnej.
Prace budowlane już zostały rozpoczęte i potrwają do kooca 2021 r., a ich wykonawcą jest firma
WANT Sp. z o.o. z Tczewa. Warto wspomnied, że na realizację zadania Gmina Kruszwica
otrzymała dofinansowanie z programu „Mosty dla regionów” w wysokości 80% wartości
zadania, czyli ok. 8 000 000,00 zł.
Dzięki wsparciu z rządowego programu MALUCH+ (508 000,00 zł) oraz środków unijnych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (502 562,50 zł) swoją działalnośd rozpocznie pierwszy
w naszej gminie żłobek. W bieżącym roku zakooczone zostaną prace budowlane polegające na
przebudowie i adaptacji pomieszczeo w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy. Żłobek
ma zostad uruchomiony w I półroczu br.
Pod koniec 2020 r. rozpoczęły się również prace przy rewitalizacji zabytkowego wiatraka
w Chrośnie, na którego realizację pozyskano dofinansowanie w ramach budżetu unijnego,
przyznane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli. Na chwilę obecną
kwota dofinansowania wynosi ok. 800 000,00 zł, (obecnie trwa jeszcze procedura przyznania
dodatkowych środków wysokości 10% wartości kosztów kwalifikowalnych, które pochodzid
będą z budżetu paostwa).
W ubiegłym roku Gmina Kruszwica otrzymała również wsparcie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w związku z działaniami podjętymi przez Prezesa Rady Ministrów w celu
przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej
edycji nasza gmina otrzymała ok. 1 500 000,00 zł. W bieżącym roku przebudowane będą w
1
ramach w/w środków drogi gminne w Witowiczkach, Sukowach i Przedbojewicach . W wyniku
drugiej edycji konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kruszwica
pozyskała środki na realizację kolejnych zadao. Tym razem zaplanowano termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki
szkolnej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego LED na terenie gminy Kruszwica.
Dofinansowanie dla powyższych zadao wynosi ok. 4 400 000,00 zł i stanowi 100% planowanych
do poniesienia kosztów. Zadania te planuje się zrealizowad do kooca przyszłego roku.
Na rok bieżący planuje się wykonad dokumentację techniczną i uzyskad wszelkie niezbędne
uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.
"Każdego roku zewnętrzne dofinansowania stanowią dużą częśd
budżetu na gminne inwestycje. W okresie pandemii są one
szczególnie ważne. Dzięki pozyskanym funduszom z programów
rządowych oraz środków unijnych nasz samorząd podtrzymuje
dynamikę inwestycji, dzięki czemu w dużo mniejszym stopniu
odczuwamy skutki ekonomiczne pandemii. Szczególnie duże
znaczenie ma rządowe wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID19. To miliony złotych, które zostaną zainwestowane przez kruszwicki
samorząd i pozostawią po sobie trwałe rezultaty w postaci nowej
infrastruktury, służącej naszym mieszkaocom" - mówi Zastępca
Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak
Nasza gmina aplikowała również o środki przeznaczone dla samorządów na inwestycje
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane paostwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W ramach dotacji zaplanowano modernizację
infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko
w gminie Kruszwica. W bieżącym roku planuje się wykonad dokumentację techniczną. Obecnie
trwa jeszcze ocena wniosku. Planowana wartośd dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.
Realizacja tym zadao będzie uzależniona od uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu
środków.
1
Obecnie Gmina Kruszwica oczekuje decyzji o ewentualnym przyznaniu dofinansowania dla przebudowy drogi w Przedbojewicach w ramach środków
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku pozytywnej decyzji środki z przydzielonej dotacji w ramach RFIL zostaną wykorzystane na
realizację innej inwestycji.
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RUSZA PRZEBUDOWA KOLEJNYCH
DRÓG GMINNYCH
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice
od km 0+000 do km 0+778
Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz
zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie
elementów oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr
Pomagier
Wartośd robót budowlanych: 1 114 462, 95 zł
Wartośd środków własnych: 588 346,95 zł
Wartośd dofinansowania: 526 116,00 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19)
Termin wykonania: 4 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy (październik 2021r.)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki
Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę elementów
odwodnienia, wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr
Pomagier
Wartośd robót budowlanych: 355 891, 07 zł
Wartośd dofinansowania: 100% wartości zadania
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19)
Termin wykonania: 3 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy (lipiec
2021r.)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sukowy
Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonanie pobocza,
wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego – oznakowania
poziome i pionowe.
Wykonawca: Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX
Wartośd robót budowlanych: 454 849, 44 zł
Wartośd dofinansowania: 100% wartości zadania
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19)
Termin wykonania: 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (wrzesieo
2021r.)
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GMINA KRUSZWICA PRZYGOTOWUJE
KOLEJNE INWESTYCJE
W budżecie gminy Kruszwica na 2021 rok zaplanowano szereg zadao, które polegają na opracowaniu
dokumentacji technicznych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleo. Jest to bardzo ważny etap procesu
inwestycyjnego, ponieważ daje on możliwośd rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania.
Co projektujemy w bieżącym roku?

Nowoczesne przedszkole na Zagoplu w ramach projektu "Ochrona klimatu oraz zwiększenie
aktywności zawodowej mieszkaoców poprzez termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej".
•Zarówno na opracowanie dokumentacji jak i realizację robót budowlanych Gmina Kruszwica otrzymała
dofinansowanie w wysokości 3.650.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• W ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano przebudowę części
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy na przedszkole z zapleczem kuchennym i stołówką.
W projekcie będą uwzględnione również rozwiązania termomodernizacyjne w szczególności
zastosowanie instalacji fotowoltaicznych. W dokumentacji zaprojektowany będzie również plac zabaw
dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci elementów małej architektury i projektem
zieleni.

"Planowana inwestycja ma ogromne znaczenie dla naszego społeczeostwa.
Obecnie Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy
zlokalizowane jest w budynku, które nie jest własnością Gminy Kruszwica
a ponadto jest już w złym stanie technicznym. Opuszczenie obecnej
siedziby przedszkola spowoduje jego wyłączenie ze sfery budynków
użyteczności publicznej, a co za tym idzie ograniczy do zera jego emisyjnośd
i ingerencję w środowisko. Przeniesienie tej instytucji do budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 nie tylko poprawi komfort edukacji młodego
pokolenia, ale również pozwoli na zagospodarowanie wolnych
pomieszczeo budynku szkoły" - wyjaśnia Burmistrz Kruszwicy Dariusz
Witczak

Przebudowa dróg na terenie miejscowości Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko
• W ramach zadania planuje się modernizację infrastruktury drogowej na terenie miejscowości
Lachmirowice, Piaski, Polanowice i Tarnówko w gminie Kruszwica.
• W ramach dokumentacji projektowej przewiduje się utwardzenie terenu masą asfaltową lub kostką
betonową (w zależności od odcinka projektowanej drogi), odwodnienie powierzchniowe lub poprzez
kanalizację deszczową tych dróg, wykonanie zjazdów oraz poboczy z kruszywa, a także lokalnie miejsc
postojowych i ciągów pieszych.
• Na realizację zadania Gmina Kruszwica wnioskowała o dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki przeznaczone dla samorządów na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane paostwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej.
• Realizacja inwestycji będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania.
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Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki
• Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 150812C
w miejscowości Skotniki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2575C do skrzyżowania

z drogą powiatową nr 2574C. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie
utwardzoną masą bitumiczną i kruszywem. Wzdłuż drogi brak ciągów pieszych i wydzielonych zjazdów
do posesji. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na otaczający teren.
• Planuje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami i rowami
przydrożnymi.
• Łączna długośd odcinków ok. 2,7 km.
• Realizacja zadania ma poprawid dostępnośd do zlokalizowanych wzdłuż drogi posesji i pól uprawnych.

Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy
• Opracowywanie przedmiotowej dokumentacji rozpoczęto w 2020 r. i będzie obejmowała przebudowę
dwóch dróg gminnych w Kruszwicy – ul. Kujawskiej i ul. Solidarności. Długośd odcinków przewidzianych
do realizacji: ul. Kujawska ok. 371 mb, od km 0+287 do km 0+658 oraz ul. Solidarności ok. 496 mb. tj.
od km 0+196 do km 0+692.

Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy
• Opracowywanie przedmiotowej dokumentacji rozpoczęto w 2020 r.
• W ramach zadania wykonana będzie dokumentacja techniczna obejmująca rozbudowę ul. Adama
Mickiewicza w Kruszwicy.

• Długośd odcinków przewidzianych do realizacji:
Odcinek I (od ul. Rynek do posesji nr 30): ok. 400 mb.,
Odcinek II (na działkach 66, 97, 67, 68, 69, 124/9): ok. 150 mb.,
Odcinek III (na działkach 114 i 180): ok. 305,00 mb,
Odcinek IV (łącznik do ul. Jana Kasprowicza na dz. nr 43 i 24): ok. 200 mb.
• Planowana nawierzchnia po przebudowie: nawierzchnia bitumiczna.

Inwestycje z Funduszu sołeckiego
• Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki
• Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica
• Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo -

Lachmirowice
• Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo
• Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul.

Wrzosowej i Wędkarskiej

w Grodztwie
• Przebudowa świetlicy w Skotnikach
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Od 2012r. do kooca 2021r. w budżecie gminy Kruszwica wyodrębniane były środki przeznaczane na
tzw. Fundusz Sołecki. Od przyszłego roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy nr
XXVII/319/2021 z dnia 25 lutego 2021r. Fundusz Sołecki przestanie funkcjonowad. W związku z
powyższym nastąpi zmiana sposobu finansowania działalności sołectw. Nowa formuła zakłada, że
zmianie ulegnie pula środków do wykorzystania przez sołectwa, która wyniesie ok. 40% obecnej
kwoty funduszu sołeckiego.
Powyższą zmianę wprowadzono ze względu na niekorzystny dla gmin sposób naliczania funduszu
sołeckiego, który zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim wyliczany jest od dochodów całkowitych,
a nie od dochodów własnych. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosły dotacje celowe zwłaszcza w
zakresie wsparcia rodziny (m.in. program „500+”), co w konsekwencji wpływało na ciągłe zwiększanie
się Funduszu Sołeckiego, przy jednoczesnym zmniejszaniu ustawowego zwrotu z budżetu paostwa.
W 2013r. z budżetu paostwa zwrócono gminie 40% puli wydatków poniesionych w 2012r. w ramach
Funduszu Sołeckiego, natomiast za 2020r. gmina otrzymała niecałe 25% zwrotu. Samorządy
wielokrotnie zwracały się do organów paostwa o zmianę w Ustawie o Funduszu Sołeckim, polegającą
na naliczaniu tego funduszu od dochodów własnych gminy. W związku z tym, że ustawodawca nie
wprowadził żadnych zmian w tym zakresie, jedynym sposobem na zmniejszenie środków na fundusz
Sołecki było jego nieuchwalenie.
Jednocześnie uzgodniono, że takie zadania jak wykaszanie i remonty dróg będą prowadzone przez
Urząd Miejski w porozumieniu z sołtysami, a kwota przeznaczona na potrzeby danego sołectwa
naliczana będzie tak jak do tej pory, tj. w przeliczeniu na 1 mieszkaoca i stanowid będzie 40% kwoty
naliczanej w oparciu o ustawę o Funduszu Sołeckim. Ponadto ustalono, że nie ulegnie zmianie
również sposób zgłaszania zadao do realizacji (tzn. Sołtys będzie składał wniosek z kalkulacją kosztów
zadao zgłoszonych na zebraniach wiejskich).
Pierwsze rozmowy z sołtysami dotyczące planów niewyodrębnienia w budżecie Gminy Kruszwica
Funduszu Sołeckiego miały miejsce już na początku marca 2020r. Sołtysi rozumieli powody, dla
których należało zająd się tym tematem. Zwrócili jednak uwagę na koniecznośd dokooczenia
wcześniej rozpoczętych zadao, zaplanowanych na kilka lat. Zgodnie z ich sugestiami zdecydowano, że
wszelkie zmiany wprowadzone będą od 2022r.
Porównanie starych i nowych zasad finansowania działalności sołectw
Pula wyodrębnionego budżetu w 2021r. na
zadania realizowane poprzez Fundusz
Sołecki:
733 898,00 zł

ok. 40% kwoty funduszu sołeckiego
Przykładowo: w 2022r. będzie to
kwota ok. 300 000,00zł

W przypadku zadao realizowanych
poprzez Fundusz Sołecki:

Zgodnie z nowymi zasadami
finansowania działalności sołectw

- kwota naliczana na podstawie ilości
mieszkaoców poszczególnych sołectw

sposób naliczania kwoty
przeznaczonej dla poszczególnych
sołectw oraz sposób zgłaszania
zadao do realizacji nie ulegnie
zmianie

- zadania do realizacji zgłaszane na
podstawie wniosku z kalkulacją
kosztów
W ramach Funduszu Sołeckiego kwota
przeznaczana przez Sołectwa na realizację
zadao polegających na wykaszaniu i
remontach dróg gminnych była
niewystarczająca
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Nowe zasady finansowania
działalności sołectw:

Od 2022r. wydatki na wykaszanie i
remonty dróg nie będą obciążad
wydzielonego dla sołectw budżetu.
Zaadania te będą realizowane przez
Urząd Miejski
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Fundusz Sołecki nigdy nie był głównym instrumentem wspierającym obszary wiejskie Gminy
Kruszwica. Poza Funduszem Sołeckim samorząd przeznacza znaczące środki na zadania inwestycyjne
oraz pozyskuje wsparcie ze środków unijnych i rządowych na inwestycje na obszarach wiejskich
gminy. Ponadto, duże środki zabezpieczane są również na bieżące usługi i remonty. Zaproponowana
i przyjęta przez sołtysów formuła finansowania działalności sołectw nadal umożliwi realizację wielu
zadao na terenie sołectw.
PODSUMOWANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W LATACH 2012 - 2020
NA RZECZ DZIAŁAO REALIZOWANYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
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WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA OBSZARACH
WIEJSKICH W LATACH 2012 - 2020
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inwestycje realizowane poprzez Fundusz Sołecki

93968,98

106346,40

93595,50

83040,14

123411,38

121777,92

93090,76

inwestycje finansowane środkami zewnętrznymi

324784,03

146521,00

1032220,00

123625,25
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57600,00

inwestycje finansowane środkami własnymi gminy
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WYDATKI OGÓŁEM PONIESIONE W LATACH 2012 - 2020
NA RZECZ DZIAŁAO REALIZOWANYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

2020 rok

629 276,67

2019 rok

593 854,99

2018 rok

604 162,22

2017 rok
2016 rok

5 193 815,12

4 306 611,29

1 634 825,24

494 650,78
1 269 551,44

490 647,37
2 190 105,82
458 362,06

2015 rok
2014 rok

1 563 759,89

420 074,98
2 978 773,92
399 562,83

2013 rok

1 444 949,36
402 004,00

2012 rok

2 166 249,39

Zadania realizowane poprzez Fundusz Sołecki

206 407,42 zł
141 928,76 zł

138 119,78 zł

215 169,57 zł
143 619,98 zł
53 653,61 zł

55 581,35 zł

52 933,16 zł

53 283,22 zł

73 485,54 zł

115 388,02 zł

75 804,23 zł
0

68 230,45 zł

157094,91

235 887,47 zł

263 010,42 zł

WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2012 - 2020
NA REMONT DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM

285 587,00 zł

Zadania realizowane poprzez środki własne gminy

2012 ROK

2013 ROK

2014 ROK

2015 ROK

Budżet drogowy

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k11 11

2016 ROK

2017 ROK

2018 ROK

2019 ROK

2020 ROK

Budżet Funduszu sołeckiego

14.04.2021 16:36:16

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k12 12

14.04.2021 16:36:19

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k13 13

14.04.2021 16:36:22

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k14 14

14.04.2021 16:36:24

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k15 15

14.04.2021 16:36:28

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k16 16

14.04.2021 16:36:33

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k17 17

14.04.2021 16:36:36

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k18 18

14.04.2021 16:36:39

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k19 19

14.04.2021 16:36:42

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k20 20

14.04.2021 16:36:43

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k21 21

14.04.2021 16:36:48

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k22 22

14.04.2021 16:36:53

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k23 23

14.04.2021 16:36:55

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k24 24

14.04.2021 16:37:00

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k25 25

14.04.2021 16:37:03

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k26 26

14.04.2021 16:37:04

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k27 27

14.04.2021 16:37:07

Panorama Kruszwicka - KRZYWE - k28 28

14.04.2021 16:37:07

