PLANY FINANSOWE
GMINY KRUSZWICA NA ROK 2021

Podczas grudniowej sesji miejscy radni Uchwałą Nr XXVI/298/2020 przyjęli budżet Gminy Kruszwica na 2021 rok.
Poniżej przedstawiamy strukturę dochodów i wydatków gminy Kruszwica oraz inwestycje planowane do realizacji na
2021 r.

Budżet na rok 2021 Gminy Kruszwica
Planowane wydatki gminy
104.991.146,94 zł
w tym:

Planowane dochody gminy
99.761.256,94 zł
w tym:

• Wydatki bieżące:
81.852.456,57 zł
• Wydatki majątkowe:
23.138.690,37 zł

• Dochody bieżące:
85.109.362,16 zł
• Dochody majątkowe:
14.651.894,78 zł

ST R U K T U R A P L A N O WA N YC H
D O C H O D ÓW G M I N Y K R U S Z W I C A
Pozostałe
środki
1.481.910,94 zł
1,48%
Subwencje
21.763.999,00 zł
21,82%

Dochody
własne
38.358.654,00 zł
38,45%

Dotacje
38.156.693,00 zł
38,25%

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią
całego dokumentu, który dostępny jest na stronie
internetowej:

Struktura planowanych wydatków gminy
Kruszwica wg działów
Określenie

Plan 2021

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łącznośd
Turystyka

201.500,00 zł
22.024.069,94 zł
58.330,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa
Działalnośd usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
Bezpieczeostwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2.220.720,00 zł
669.975,00 zł
2.200,00 zł
7.195.612,00 zł
4.025,00 zł
1.325.779,00 zł

Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia

157.923,00 zł

Oświata i wychowanie

26.320.453,00 zł

Ochrona zdrowia

357.500,00 zł

Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.057.328,00 zł
33.500,00 zł
508.877,00 zł

Rodzina

22.861.402,00 zł

Gospodarka komunalna
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

9.773.289,00 zł

RAZEM:

104.991.146,94 zł

http://www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Prawo lokalne  Uchwały  Rady Miejskiej
Opracowała: Justyna Pankowska

400.000,00 zł

3.663.363,00 zł
1.155.301,00 zł

INWESTYCJE GMINY
DO REALIZACJI W 2021 R.

Nowy 2021 rok, to szczególny okres dla naszej gminy, zwłaszcza
pod względem inwestycji drogowych. W bieżącym roku
zrealizowana będzie długooczekiwana budowa nowego mostu w
Kobylnikach wraz z przebudową prowadzącej do niego drogi
gminnej.Planowany całkowity koszt realizacji zadania wyniesie
ponad 10 mln zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu
państwa. Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie
kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie w ramach
programu „Mosty dla regionów”.
Drugą ważną inwestycją drogową zaplanowaną na 2021 r. jest
przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy, na której realizację Gmina
Kruszwica również otrzymała środki zewnętrzne w wysokości
429.599,00 zł, które pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ponadto, na bieżący rok zaplanowano wykonanie prac
polegających na rewitalizacji zabytkowego wiatraka w Chrośnie,
które realizowane są przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Dla mieszkańców gminy Kruszwica obecny rok będzie istotny nie
tylko ze względu na powstającą nową infrastrukturę drogową.
W drugim kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie żłobka
gminnego, w którym opiekę otrzyma 16 dzieci. Warto zaznaczyć,
iż na adaptację pomieszczeń, w których zlokalizowana będzie
wspomniana instytucja, Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 528.000,00 zł, pochodzące z rządowego
programu „MALUCH+”, natomiast na jego dwuletnie funkcjonowanie otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dzieci zostaną
opublikowane na stronie gminy w późniejszym terminie.
W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy
mogą ubiegać się o środki na dotacje dla mieszkańców gminy, na
działaia proekologiczne, tj. budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, zakup zbiorników retencyjnych oraz wymianę kotłów
grzewczych na ekologiczne. Wszelkie informacje dostępne są na
stronie
internetowej:
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl,
https://www.gminakruszwica.pl/ oraz w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 .
Wzorem poprzednich lat udało się utrzymać środki przeznaczone
na Fundusz Sołecki, dzięki którym mieszkańcy poszczególnych
sołectw współdecydują o wydatkach ponoszonych przez samorząd
na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. W 2021 r. na
powyższy cel przeznaczono ponad 226 tys. zł.
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Planowane zadanie inwestycyjne
w 2021 r.
Ochrona środowiska
•Dotacje dla mieszkaoców na
budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
•Dotacje na zastosowanie
zbiorników retencyjnych
•Dopłata do zakupu i instalacji
kotłów grzewczych ekologicznych
dla gospodarstw domowych

Drogi i infrastruktura towarzysząca
•Przebudowa drogi gminnej
ul. Wspólnej w Kruszwicy
•Budowa mostu nad rzeką Noted wraz z
przebudową drogi gminnej nr 150833C
w miejscowości Kobylniki
•Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Przedbojewice
•Opracowanie dokumentacji
technicznych dla następujących dróg:
ul. Adama Mickiewicza,
ul. Kujawskiej i Solidarności
w Kruszwicy

Rewitalizacja obszarów wiejskich
•Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu
"Koźlak" w Chrośnie

Fundusz Sołecki
•Zaplanowano wykonanie trzech dokumentacji
technicznych przebudowy dróg gminnych:
w miejscowości Chełmiczki, Kobylnica oraz
Baranowo - Lachmirowice,
a także dokumentacji technicznej budowy
oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej
w Grodztwie
•Budowa punktu świetlnego przy drodze
gminnej w Żernikach
•Doposażenie placów zabaw
w Głębokiem, Paprosie, Piaskach
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Chrośnie - etap III, w Bródzkach
- etap VII oraz na działce nr 183/2 w Karsku
•Rozbudowa placów zabaw w Tarnówku oraz
przy świetlicy w Kobylnikach,
•Budowa altany przy świetlicy wiejskiej
w Tarnowie,
•Budowa przyłącza energetycznego na działce
nr 49 w Sukowach,
•Budowa pomieszczenia gospodarczego przy
świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz
Polanowicach.

DOTACJE NA ZBIORNIKI
RETENCYJNE

WYSOKOŚĆ
DOTACJI
Gmina przyznaje maksymalnie
60% udokumentowanych
kosztów jednak nie więcej
niż 1.500,00 zł.

NA CO DOTACJA?
Gmina Kruszwica planuje udzielać dotacji celowych na zastosowanie zbiorników
retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów oraz podziemnych
o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów.
Dotacja będzie udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu, budowy
i montażu elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego oraz gwarantująca
efekt ekologiczny.
Uwaga! Dotacja udzielana jest tylko na jeden zbiornik!
Ponadto, wykonany zbiornik należy utrzymać przez okres 3 lat licząc od dnia jego
odbioru. Wcześniejsza likwidacja wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji.

KIEDY SKŁADAĆ
WNIOSKI?
Termin składania wniosków
upływa 30 kwietnia 2021 r.

GDZIE SKŁADAĆ
WNIOSKI?
Miejscem składania wniosków
jest Biuro Obsługi Interesanta
w Urzędzie Miejskim
w Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 4, 88-150
Kruszwica, parter - pokój 24.

KTO OTRZYMA DOTACJĘ?
O dotację może wnioskować osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa oraz
przedsiębiorcy. Warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
położonej w granicach administracyjnych Gminy Kruszwica.
Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski niezrealizowane w danym
roku będą realizowane w następnym roku w przypadku dysponowania środkami
finansowymi na ten cel.

JAK ROZLICZYĆ DOTACJĘ?
Należy pamiętać, że wydatki można ponosić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą.
Ważne jest również dokonanie zgłoszenia wykonania zbiornika retencyjnego do
Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, przedłożenie oryginału faktur VAT lub rachunków
z dowodem ich zapłaty, potwierdzających koszty zakupu, montażu oraz elementów
wchodzących w skład zbiornika retencyjnego oraz oświadczenia wnioskodawcy
o nieskorzystaniu z dofinansowania na retencjonowanie wód deszczowych z innych
źródeł. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy dokona weryfikacji
zakończenia zadania retencjonowania wody i rozpoczęcia eksploatacji.
Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w terminie 20 dni roboczych od dnia
sporządzenia protokołu końcowego weryfikującego zakończenie zadania retencjonowania wody.

WSPARCIE TECHNICZNE
Szczegółowe informacje udzieli Pan Rafał Świerczyński - inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
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DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW
NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Dla kogo dotacja?
Podobnie jak w latach ubiegłych, o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się mieszkańcy
gminy Kruszwica, bez dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, którzy w wyniku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków zlikwidują aktualnie użytkowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne (tj. szambo). Oznacza to, że dotacje
te nie będą obejmować nowych zabudowań.
Podsumowując, warunkiem otrzymania dotacji jest:



Brak kanalizacji w okolicy nieruchomości i planów na budowę
w najbliższym czasie;
Likwidacja istniejącego szamba lub innego zbiornika
bezodpływowego;

Niezbędne załączniki
do wniosku o przyznanie dotacji
dokument potwierdzający tytuł prawny
do dysponowania nieruchomością;

Wysokość dotacji
Wzorem lat ubiegłych maksymalna kwota przyznanego świadczenia
wynosi 50% udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni, jednak
nie więcej niż 6.000,00 zł.

mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją
oczyszczalni;

Koszty
niepodlegające
refundacji
koszty robocizny
wykonane we
własnym zakresie
przez
wnioskodawcę;

koszty
sporządzenia
dokumentacji
projektowej;

koszty
sporządzenia
mapy
inwentaryzacji
powykonawczej;

kopia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót
niewymagających pozwolenia na budowę
lub pozwolenie na budowę;

koszty kredytów
i innych zobowiązao
finansowych
związanych
z realizacją zadania;

opis przedsięwzięcia z podaniem dokąd
i w jaki sposób będą odprowadzane oczyszczone ścieki
oraz wydajnośd oczyszczalni (pkt. 3 wniosku);

zaświadczenia/informacje dotyczące przyznawanych
pomocy de minimis
(jeśli występuje);

Zasady przyznawania dotacji
Wnioski do Urzędu można składać do 31.07.2021 r. O przyznaniu
dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.
Osoby zainteresowane przed złożeniem wniosku powinny zapoznać się
z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, które można znaleźć na
stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl, w zakładce Inwestycje
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

gminne/

Szczegółowe informacje uzyskać można także w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 lub pod numerem
telefonu: 52/3515010 wew. 37.
Osobą do kontaktu jest Pan Rafał Świerczyński – inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumenty niezbędne
do rozliczenia dotacji
informacja o zakooczeniu budowy;
kopia opłaconej faktury;
atesty, certyfikaty na wybudowaną
oczyszczalnię wraz z kartą
gwarancyjną (do wglądu);
oświadczenie, wnioskodawcy
dot. prawidłowości wykonanych
robót;
oświadczenie wnioskodawcy
dot. nie skorzystania z innego
dofinansowania na ten cel;
mapa inwentaryzacji powykonawczej;
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protokół koocowy sporządzony przez
komisję odbiorową Urzędu;
oświadczenie dotyczące likwidacji
aktualnie użytkowanego zbiornika
bezodpływowego;

Kolejne zadanie realizowane ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
W ubiegłym roku Gmina Kruszwica w ramach środków

Środki przyznane Gminie
Kruszwica w ramach Rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych

z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, przyznanych przez
Wojewodę

Kujawsko-Pomorskiego

Mikołaja

Bogdanowicza

zrealizowała cztery zadania inwestycyjne – przebudowano drogę
2020 r.

w Kobylnikach i Chełmiczkach, a także ul. Folwarczną, Mieszka I

3,95 mln zł

i Spokojną w Kruszwicy. Łącznie pozyskano ok. 3,95 mln zł.

na realizację 4 zadao
inwestycyjnych

Kolejne środki z w/w funduszu trafiły do naszej gminy.
Tym razem zakontraktowana została przebudowa ul. Wspólnej
w

Kruszwicy.

Otrzymano

dofinansowanie

w

2021 r.

wysokości

0,429 mln zł

429.599,00 zł, co stanowi ok. 50% wartości zadania.

na przebudowę
ul. Wspólnej
w Kruszwicy

Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności:
wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 - 5,5m o
nawierzchni bitumicznej
wykonanie chodników i zjazdów do przyległych
nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

wykonanie kanału technologicznego w pasie drogowym
drogi gminnej

Plan orientacyjny
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Wykonawcą robót jest firma P.P.H.U.
TRANS

–

POM

Piotr

Pomagier

z Marcinkowa, wyłoniona w ramach
przetargu nieograniczonego.
Wartośd robót budowlanych wyniesie
ok. 1,025 mln zł.
Zakooczenie prac zaplanowano do
kooca czerwca 2021 r.

1. Internetowa lub w książce.

5. Planeta Ziemia i całe życie na niej.

2. Ostry pazur ptaków drapieżnych.

6. Jego prędkość jest mierzona

3. Nadrzewny ssak australijski.
4. Oprowadza turystów.

w stopniach Beauforta.
7. Świętuje 22 stycznia.

8. W książkach trzecioosobowy
lub pierwszoosobowy.
9. Znak zodiaku.
10. Mierzona w niutonach.
11. Rodzaj monarchii, np. Belgia, Dania,
Hiszpania

