Załącznik nr 21
do sprawozdania opisowego za I półr. 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2018
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.
Lp. Rozdział

I.

x
1 01010

Nr
inwestycji

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:

w tym środki
Funduszu
Wykonanie
sołeckiego wg stanu na
(w zł)
30.06.2018 r.
38 033 098,81 822 956,00 2 032 593,06

Opis podjętych działań

1
Opracowanie dokumentacji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Łebnie

01010

Kwota
(w zł)

Wykonano koncepcję techniczną (koncepcję planu zagospodarowania terenu); na tej podstawie w opracowaniu jest wniosek w

5 000,00

0,00 sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zlecono opracowanie wykonania mapy do celów projektowych.

2

Gmina 31 marca 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE ramach działania osi priorytetowej II Ochrona
środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości:
1) Karczemki i Dobrzewino, w rejonie ulic Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa, Bukowa, Niebieska, Zielona,
Chabrowa, Turkusowa, Błękitna, Łąkowa , Ogrodowa, Chłopska, Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska, Dworska, Siewna, Polna,
2) Bojano, w rejonie ulic Lesoki, Rycerska, Dworska, Radosna, Platynowa, Radosna, Studzienna, Nad Rozlewiskiem, Miedziana, Złota,
Tytanowa, Majora Bojana, Sosnowe Wzgórza, Borowikowa, Rydzowa, Zachodnia, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, Św. Józefa, Św.
Mikołaja, Jana Chrzciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa, Cyprysowa, Wybickiego, Kwiatowa, Złocista, Przytulna
3) Koleczkowo, w rejonie ulic Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna Polana, Wysoka, Marchowska, Lipowa, Dębowa
i Bitwy nad Ślęzą ;
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,43 km , w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej.
Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej
sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km , rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – podłączenie do systemu
dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m³/h . Przedsięwzięcie obejmie
obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych .
Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze . Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania
inwestycyjnego pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”
dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.).
W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie
działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
wybudowanej w ramach POIŚ ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu
przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOŚK PLPM 002) ; na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia
27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki).
W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy
zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu
wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino,
Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy
Szemud (Projekt POIŚ))
01010

8 133 990,00

14 871,93

3

Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od
prywatnych inwestorów
01010

W ramach zadania w I półroczu zakupiono materiały promujące projekt (tablica informacyjna, bloczki - notatniki, długopisy, ołówki, wieszaki
na torebkę, torby ekologiczne, parasole składane) na kwotę 14.871,93 zł.
Ponadto zawarto umowy:
1) w dniu 17.05.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 1 w Karczemkach ul. Słoneczna
oraz w Bojanie ul. Lesoki na kwotę 408.360 zł, z terminem realizacji do 20.07.2018 r.;
2) w dniu 15.06.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 cześć 2 w Karczemkach: ul. Niebieska,
Zielona, Charbrowa, Turkusowa i Błękitna (441.508 zł) z terminem realizacji do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie: ul. Królewska, Dębowa, Klonowa i Hetmańska (416.980 zł), z term. realizacji do 15.10.2018
r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Dębowa, ul. Bitwy nad Ślęzą (387.546 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 r.;
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Radosna, ul. Platynowa i ul. Studzienna (603.394 zł), z
terminem realizacji do 15.102018 r.;
3) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizację sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 3, w tym: budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dobrzewinie: ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa,
ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna (2.720.794 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Bojanie: ul. Miedziana, ul. Złota i ul. Tytanowa i budowę na ul. Akacjowej (372.348 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 zł;
4) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach kontraktu nr 3
część 5, w tym: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Bojanie: ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa,
Poległych Żołnierzy, św. Józefa, św. Mikołaja, Jana Chrzciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa i Cyprysowa (2.235.056 zł),
z term. realiz. do 15.11.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna,
Polna, Wysoka i Marchowska oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach:
ul. Łąkowa, Ogrodowa (1.038.613 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;
5) w dniu 12.07.2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo ul. Lipowa, w ramach kontraktu nr 2
(339.480 zł), z terminem realizacji do 31.10.2017 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykupiono:
1) odcinek sieci wodociągowej fi 90PE o dług. 91 m na działce nr 323/40 w msc. Kamień -1.794,73 zł,
2) odcinek sieci wodociągowej o długości 175 mb w Łebnie (dz. 106/29 i 106/42) - 4.386,86 zł,
3) odcinek sieci wodociągowej fi 90 o dług. 132,5 m poł. w Przetoczynie - 2.062,37 zł,
4) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o dług. 55 mb w msc. Koleczkowo (dz. nr 478/16) - 1.084,50 zł,
5) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 o dług. 55 mb w msc. Koleczkowo (dz. nr 478/16) - 2.715,09 zł,
6) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o dług. 56 mb w ms. Kielno (dz. nr 55/67; 55/70) - 1.211,34 zł,
7) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 o dług. 56 mb; PVC 160 m o d ługości 6mb w msc. Kielno (dz. nr 55/67,
55/70) - 3.056,67 zł,
8) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o dług. 235 mb wraz z hydrantem i 4 zasuwami w msc. Koleczkowo ul. Parkowa 5.950,36 zł,
9) odcinek sieci wodociągowej z przyłączami PE 90 o dług. 442 mb w msc. Kielno (dz. nr 305/37; 305/24; 307; 311/1; 309) 9.084,75

180 000,00

31 346,67

4
Budowa kanalizacji sanitarnej (wraz z budową
towarzyszących sieci wodociągowych) w msc.
Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo,
kamień, Jeleńska huta, Dobrzewino i Karczemki
na terenie Gm. Szemud w ramach Aglomeracji
Gdańskiej

W ramach zadania w I półroczu:
1) uiszczono opłatę za udostępnienie danych ewidencyjnych działek w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji
sanitarnej w terenie wschodnim Gminy - 3.626,10 zł;
2) zakupiono mapy ewidencyjne dla potrzeb wydania decyzji środowiskowych dla budowy kanalizacji - 646,60 zł;
3) wykonano skany wielkoformatowe map ewidencyjnych - 162,20 zł

8 000,00

4 434,90

01010

5

Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy
Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z
budową towarzyszących sieci wodociągowych) w
msc. Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo,
Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki
na terenie Gminy w ramach aglomeracji
Gdańskiej"
Razem 010
2

60016

W dniu 19.06. 2017 zostały podpisane 6 umów z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na
wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy, w tym: 1) na kwotę
80.589,60 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w
msc. Dobrzewino, Kielno i Warzno; 2) na kwotę 18.450,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Rębiska i Warzno; 3) na kwotę 72.570,00 zł z terminem do 15.11.2017
r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji i sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc.
Kielno; 4) na kwotę 71.340,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Leśno, Kowalewo, Kielno i Rębiska; 5) na kwotę 46.125,00 zł z
terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią
wodociągową tranzytową w msc. Kowalewo i Jeleńska Huta, oraz 6) na kwotę 77.305,50 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotycz
Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r. , z 18.12.2017 r. oraz 30.05.2018 r. . Ostateczny ter

366 380,10
8 693 370,10

1

0,00
0,00

50 653,50

W ramach zadania w I półroczu:
1) zakupiono mapy do celów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektów przebudowy dróg planowanych do
utwardzenia płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - 794,70 zł;
2) W ramach umowy z 28 lutego 2018 r. zakupiono płyty yomb, w tym:
- 187 szt. na utwardzenie ul. Folwarcznej w Bojanie - 6.893,40 zł;
- 560 szt. na utwardzenie ul. Nowinki w Donimierzu - 20.643,34 zł,
- 160 szt. na utwardzenie ul. Rodówki w Grabowcu - 5.898,10 zł,
- 84 szt. na utwardzenie ul. Mickiewicza w Kamieniu - 3.096,50 zł,
- 27 szt. na utwardzenie ul. Agrestowej w Kielnie - 995,30 zł,
- 337 szt. na utwardzenie ul. Różanej w Kielnie - 12.422,86 zł,
- 1436 szt. na utwardzene ul. Myśliwski Dwór w Kielnie - 52.935,41 zł,
- 699 szt. na utwardzenie ul. Słonecznej w Karczemkach - 25.767,31 zł,
- 360 szt. na utwardzenie ul. Hrabstwo w Łebieńskiej Hucie - 13.270,72 zł,
- 140 szt. na utwardzenie ul. Pawła Hebla w Bojanie - 5.160,83 zł,
- 600 szt. na utwardzenie ul. Szkolnej w Bojanie - 22.117,86 zł,
- 1014 szt. na utwardzenie ul. Ziołowej w Bojanie - 22.117,.86 zł,
- 536 szt. na utwardzenie ul. Andersa w Koleczkowie - 19.758,62 zł,
- 1000 szt. na utwardzenie ul. Bieszke w Koleczkowie - 36.863,10 zł,
- 75 szt. na utwardzenie ul. Sarnia Góra w Koleczkowie - 2.746,73 zł,
- 267 szt. na utwardzenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie - 9.842,45 zł,
- 480 szt. na utwardzenie ul. Kasztelańskiej w Dobrzewinie - 17.694,29 zł,
- 177 szt. na utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkowie - 6.524,77 zł,
- 534 szt. na utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu - 19.684,89 zł,
- 534 szt. na utwardzenie ul. Kaszubskiej w Kielnie - 19.684,89 zł,
- 576 szt. na utwardzenie ul. Brzozowej w Warznie - 21.233,14 zł,
- 800 szt. na utwardzenie ul. Dworskiej w Warznie - 29.490,48 zł,
- 2181 szt. na utwardzenie ul. Zdrojowej i Stawnej w Bojanie - 80.398,42 zł,
- 468 szt. na utwardzenie ul. Wczasowej w Koleczkowie - 17.251,93 zł,
- 321 szt . na utwardzenie ul. Diamentowej w Kamieniu - 11.833,05 zł,

Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych
60016

50 174,00

463,37
W dniu 20 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na budowę ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej Szemud - Kamień na kwotę
115.576,13 zł, z terminem realizacji do 19.10.2018 r.
Zakres obejmuje: budowę chodnika na odcinku 165 m (od km 1+910 do km 2+074,8); nawierzchnia z kostki betonowej ok..
410 , kw., nawierzchnia ścieku przykrawędziowego z kostki betonowej ok. 37 m kw. , krawężniki betonowe ok. 260 m, znaki 2
szt., trawniki ok 820 m kw., ścieki podchodnikowe 20 m.

300 000,00

96 033,00

0,00
Realizacja zamówienia zgodnie ze zleceniem nr ZP/1/59/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w zakresie wykonania projektów
budowlanych: branże drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna i złożenie wniosku ZRiD wraz ze stosownymi opiniami
o wartości 22.017,00 zł oraz wykonanie projektów wykonawczych branże: drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna
wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną o wartości 11.070,00 zł z
terminem realizacji do końca bieżącego roku.

33 087,00

0,00

5

Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w
Będargowie
60016

1 308 836,00

4

Wykonanie projektów wykonawczych i
dokumentacji przetargowej dotyczących budowy
drogi Warzno - Karczemki
60016

Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia br. Gmina Szemud uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej na
realizację tego zadania na kwotę 1.884.616 zł. Po wprowadzeniu tych środków do budżetu i uzupełnieniu dodatkowej
brakującej kwoty w dniu 16 sierpnia została zawarta umowa na rozbudowę ul. Warszawskiej na kwotę 4.921.933,98 zł, z
terminem realizacji do 30.11.2018 r. Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
wykonanie i utwardzenie zjazdów publicznych na ulice sąsiadujące, wykonanie obustronnych chodników wzdłuż ulicy
Warszawskiej, wykonanie zjazdów do boiska, wykonanie pętli do zawracania autobusów, przebudowę wodociągu, wykonanie
docelowej organizacji ruchu, wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej. Prace obejmą całą ulicę Warszawską.

3

Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej
Szemud- Kamień (wkład własny)
60016

1 000 000,00

2

Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą -droga gminna nr
151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino
60016

328 szt. na utwardzenie ul. Matejki w Kielnie - 12.091,10 zł,
- 740 szt. na utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie - 27.278,69 zł,
- 816 szt. na utwardzenie ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - 30.080,29 zł,
- 93 szt. na utwardzenie ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - 3.428,27 zł,
- 676 szt. na utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie - 24.919,46 zł,
- 318 szt. na utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie - 11.722,47 zł,
- 1019 szt. na utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie - 37.563,50 zł,
- 373 szt. płyt na utwardzenie ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie - 13.749,94 zł,
- 720 szt. płyt na utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkowie - 26.541,43 zł,
- 103 szt. płyt na utwardzenie ul. Spokojnej w Warznie - 3.796,90 zł,
- 209 szt. płyt na utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie - 7.704,39 zł,
- 431 szt. płyt na utwardzenie ul. Diamentowej w Kamieniu - 15.888 zł,
- 160 szt. płyt na utwardzenie ul. Kalinowej w Donimierzu - 5.898,10 zł,
- 25 szt. na utwardzenie ul. Hippicznej w Koleczkowie - 921,58 zł,
738 056,70 - 436 szt. na utwardzenie ul. Dębowej w Koleczkowie - 16.072,31 zł

W I półroczu poniesiono koszt:
- wykonania map do celów informacyjnych - 76,40 zł,
- uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 87,33 zł.
W dniu 19.04.2018 r. została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy na utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w
Będargowie (zakres: długość 300 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej), w. koszt. 181.383,92 zł. Z uwagi na brak ofert,
postępowanie w dniu 8 maja zostało unieważnione.
W dniu 31 sierpnia, po uzupełnieniu środków w budżecie, zostanie podpisana umowa na wykonanie niniejszego zadania z
terminem realizacji do końca października.

90 000,00

33 215,00

163,73

6

W I półroczu poniesiono koszt:
- wykonania map do celów informacyjnych - 53,50 zł,
- uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 113,16 zł.
W dniu 16 sierpnia 2018 r. została zwarta umowa na modernizację ul. Strażackiej na kwotę 176.190,87 zł, z terminem
realizacji do 15.10.2018 r. Zakres prac obejmuje: utwardzenie drogi na odcinku 200 m o szer. asfaltu 4,5 m.

Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie

180 000,00

50 174,00

166,66

60016

7

Utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej w
Zęblewie
60016

8

60016

9

60016

10

80 000,00

26 793,00

243,06
W ramach zadania:
- 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt w ilości 720 szt. o wartości 26.541,43 zł;
- w dniu 8 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 135 m o szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na
kwotę 23.347,86 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 7.391,29 zł.
W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.

Utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkowie

60016

W I półroczu poniesiono koszt:
- wykonania map do celów informacyjnych - 129,90 zł,
- uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 113,16 zł.
W dniu 16 sierpnia 2018 r., po uprzednim zwiększeniu środków, została zwarta umowa na utwardzenie nawierzchni ul.
Szwajcarskiej na kwotę 149.646,50 zł, z terminem realizacji do 15.10.2018 r. Zakres prac obejmuje: utwardzenie drogi na
odcinku 200 m o szer. asfaltu 3 m.

42 498,00

42 498,00

0,00
Umowa na modernizację ul. Bursztynowej (zakres: 245 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej) została zawarta 26.03.2018 r. na
kwotę 144.751,84 zł, z terminem realizacji do 24 czerwca. Odbiór techniczny został dokonany 19.06.2018 r., płatność
nastąpiła w lipcu.

Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy

145 000,00

20 371,00

0,00

Budowa ciągu pieszo – jezdnego Kielno Karczemki

50 174,00

50 174,00

0,00

Opis w poz. 36

11
W dniu 17.08.2018 wystąpiliśmy z wnioskiem do Starosty Wejherowskiego o wydanie decyzji ZRiD na realizację niniejszej
ulicy. W terminie do dnia 17.09.2018 r. Wójt zamierza wystąpić do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie
zadania w ramach "programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (edycja 2019).

Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach
60016

12

50 000,00
154 500,00

31 911,00

0,00
Umowa na modernizację ul. Otalżyńskiej (zakres: 200 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej) została zawarta 7.03.2018 r. na
kwotę 154.246,48 zł, z terminem realizacji do 5 czerwca. Odbiór technicznych został dokonany 19.06.2018 r., płatność
nastąpiła w lipcu.

Utwardzenie ul. Otalżyńskiej w Donimierzu
60016

13

49 221,00

W ramach zadania:
- 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt w ilości 373 szt. o wartości 13.749,94 zł;
- w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 93 m o szer. 3 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na
kwotę 11.921,16 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 3.695,10 zł.
Czy będziemy zwiększać???

Utwardzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w
Szemudzkiej Hucie
60016

214,00

21 976,00

14

21 976,00

0,00

60 000,00
W ramach zadania:
- 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 1019 szt. o wartości 37.563,50 zł.
- 8 czerwca wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy ułożenia 919 szt. płyt zakupionych w roku 2017 na odcinku ul.
Wygoda zad. 1 o długości 172 m i szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 27.050,16 zł,
- 8 czerwca wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy ułożenia 1019 szt. płyt na odcinku ul. Wygoda zad. nr 2 o długości
191 m i szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 29.447,43 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia
środków o 34.061,09 zł.
W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.

Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie
60016

15

40 190,00

0,00

100 500,00

Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w
Grabowcu i Kamieniu

W pierwszym półroczu:
- sfinansowana wypis z ewidencji Starostwa Powiatowego w Wejherowie do celów informacyjnych - 36,70 zł,
- 7 maja zawarto umowę na utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku o długości 175 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 4
m, na kwotę 100.286,86 zł, z terminem realizacji do 5 sierpnia. Prace zostały odebrane w dniu 16.08.2018.

22 177,00

36,70

60016

16

256 000,00
W pierwszym półroczu:
- wykonano mapę do celów informacyjnych - 152,90 zł,
- w dniu 03.04.2018 podpisano umowę na wykonanie 310 m nawierzchni asfaltowej, w tym 295 m o szer. 5 m i 15 m o szer. 6
m. Wartość zadaniaL: 255.286 zł, t. realizacji do 31 sierpnia 2018 r.

Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie
60016

28 298,00

152,90

17
Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w
Kieleńskiej Hucie

60016

18

60016

19

Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie

Na początku września zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie odcinka o długości 255 m. Termin realizacji - 30 dni od
podpisania umowy.

180 000,00

552 500,00
40 000,00

25 037,00

50 174,00

0,00
W pierwszym półroczu:
- opłacono wypis z ksiąg wieczystych - 120 zł,
- uiszczono opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów - 200 zł,
- zakupiono mapy do celów informacyjnych - 95,80 zł,
- opłacono uzgodnienia projektu z ORANGE Polska S.A. - 78,72 zł,
- w dniu 24 maja zawarto umowę na przebudowę ul. Sikorskiego wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych
(drogi gminne) oraz zabudować indywidualnych, od km 0+025,39 do km 0+355,39 - beton asfaltowy szer. jezdni 2x2,5 m,
zjazdy z kostki betonowej, chodniki - kostka betonowa szara, kanalizacja deszczowa; na kwotę 552.027,66 zł, z terminem
realizacji do 31 sierpnia 2018 r.
Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
494,52 Pomorskiego w kwocie 73.092 zł.
W ramach zadania:
- 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 676 szt. o wartości 24.919,46 zł;
- w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 126 m o szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na
kwotę 20.863,26 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 5.935,62 zł.
W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.

Utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie
60016

20

23 833,00

152,90

73 000,00
W dniu 3 kwietnia została zawarta umowa na modernizację drogi Warzno - Czeczewo; zakres: 150 m o szer. 5 m nawierzchnia asfaltowa; na kwotę 72.770 zł. Odbiór techniczny dokonany w dniu 21.06.2018 r., płatność nastąpiła w lipcu.

Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo
60016

21

60016

22

60016

23

30 606,00

0,00

18 765,00

Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie

W ramach zadania:
- 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 318 szt. o wartości 11.722,47 zł;
- w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 79 m o szer. 3 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na
kwotę 9.340,62 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 3.265,28 zł.
W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.

18 765,00

0,00

90 000,00

Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach

Umowa na realizację zadania została zawarta 4 kwietnia, na kwotę 87.594,94 zł, z terminem realizacji do 3 lipca 2018 r.
Odbiór robót dokonany został 21 czerwca, natomiast płatność w lipcu. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni o
długości 105 m. i szerokości 5m. z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm.

28 599,00

0,00

92 174,00
Umowa na realizację zadania została zawarta 22 maja 2018 r. na kwotę 91.401,30 zł, z terminem realizacji do 21 czerwca
2018 r. Odbiór techniczny dokonany został w dniu 14.06.2018, płatność w lipcu.
Zakres wykonanych prac obejmował odcinek 180 m o szer. 5,5 m przy boisku w Koleczkowie z kostki betonowej
wibraprasowanej gr. 8 cm.

Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie
60016

24

50 174,00

0,00

0,00
Z realizacji zadania zrezygnowano decyzją Rady Gminy Szemud.

Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie
60016

0,00

25
Z realizacji zadania zrezygnowano decyzją Rady Gminy Szemud.

Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie

0,00

0,00

60016

26

Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w
Szemudzie
60016

0,00
W pierwszym półroczu:
- zakupiono mapy do celów projektowych - 38,20 zł,
- dokonano uzgodnień branżowych projektu przebudowy drogi z ORANGE POLSKA SA oraz ENERGA OPERATOR SA 245,39 zł
W dniu 23.08.2018 zostało ogłoszone postępowanie w celu wyboru wykonawcy. Termin realizacji - 60 dni od podpisania
umowy. Zakres będzie obejmował utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową na odcinku 115 m i szerokości 4 m.

80 000,00

283,59

28

Utwardzenie ul. Polnej w Kielnie - roboty
dodatkowe
60016

300 000,00

27

Utwardzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie
(Dębowa)
60016

Wnioskiem z 13.04.2018 r. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na budowę chodnika przy ul. Tomaszewskiego w
Szemudzie (zakres: budowa chodnika ok. 200 m, powierzchnia odtworzeniowa nawierzchni drogi asfaltowej 216 m kw.,
powierzchnia chodników 394 m kw., nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA szara ok. 36 m kw., krawężniki betonowe na
ławie betonowej ok. 197 m, ustawienie obrzeży betonowych w wym. 30x8 ok 197 m). 7 maja postępowanie zostało
unieważnione z uwagi na brak ofert.
W miesiącr wrześniu 2018 zostanie ogłoszone kolejne postępowanie w celu wyboru wykonawcy.

Umowa na realizację robót dodatkowych (w formie aneksu do umowy pierwotnej zawartej 15 grudnia 2017 r.) obejmujących:
mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni 720 m2 na głębokość 60 cm oraz wykonanie warstwy z pospółki o grubości 10
cm na powierzchni 432 m2. została zawarta 29 stycznia na kwotę 24.600 zł, z terminem realizacji do 27.04.2018 r. Odbiór
techniczny został dokonany w dniu 16.05.2018.

24 600,20

24 600,00

29
Umowa na utwardzenie ul. Letniskowej została zawarta 13 czerwca, z terminem realizacji do 11 września 2018 r., na kwotę
491.000 zł.
Zakres przewidzianych prac obejmuje: wykonanie przebudowy drogi na odcinku 710 m. w tym 230 m o szerokości nawierzchni
asfaltowej 6m, 480 m. o szerokości nawierzchni asfaltowej 5m. Krawężniki betonowe na długości 267 m, przepust rurowy 4m.

Utwardzenie ul. Letniskowej w Kielnie
60016

Modernizacja odcinka drogi na działce nr 205/36
w Dobrzewinie
60016

0,00
Modernizacja odcinka drogi w Dobrzewinie (dz. Nr 205/36) obejmująca utwardzenie 55 mb nawierzchni drogi kostką betonową
nastąpiła w oparciu o porozumienie zawarte z inwestorem finansującym koszt wykonania zadania. Gmina pokryła koszt zakupu
materiałów (323 m kw. kostki betonowej oraz 125 szt. krawężników) za kwotę 12.644,65 zł.

13 000,00

12 644,65

31

Utwardzenie płytami jomb ul. Marchowskiej, Pod
Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul.
Diamentowej w msc. Kamień (zadanie wykonane
w roku 2017)
60016

491 000,00

30

W ramach pozycji budżetowej sfinansowano prace wykonane w roku 2017 w oparciu o umowę z 6.10.2017 r.
Wykonane prace dotyczyły:
- utwardzenia płytami yomb ul. Marchowskiej w Koleczkowie - 28.800 zł,
- utwardzenia płytami yomb ul. Pod Lasem w Koleczkowie - 18.000 zł,
- utwardzenia płytami yomb ul. Parkowej w Koleczkowie - 15.840 zł,
- utwardzenia ul. Diamentowej w Kamieniu - 24.138 zł.
Wykonawca wystawił faktury za wykonane prace w styczniu 2018 r.

86 778,00

86 778,00

0,00

0,00

32
Zadanie uwzględnione w poz. 2.2 niniejszego wykazu.

Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bojanie
60016

33
Przebudowa drogi na działce nr 1/9 w Szemudzie
(przy udziale mieszkańców)

W drodze zamówienia z 4 maja zakupiono materiały budowlane potrzebne do przebudowy drogi za kwotę 6.486,72 zł.
Zakupiono 56 ton pospółki, 23 m szesc. betonu, 12 m szesc. betonu suchego na wykonanie podbudowy drogi ul. Mercerstwo
w Szemudzie.

6 500,00

6 486,72

60016

34

Przebudowa dróg gminnych ul. Tredera wraz z ul.
Szkolną oraz ul. Polną w msc. Kielno
60016

4 956 288,00

116,55

35

Utwardzenie dróg płytami yomb (przy udziale
mieszkańców)
60016

W pierwszym półroczu:
- sfinansowano uzgodnienia projektu sieci wodociągowej - 104,55 zł,
- zakupiono dziennik budowy - 12,00 zł.
W dniu 16 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na budowę i przebudowę drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie
na kwotę 4.955.288,04 zł, z terminem realizacji do 23 listopada 2018 r.
Gmina na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 2.200.000 zł.
Zakres prac obejmuje: budowe chodnika oraz opasek drogowych wzdłuż ulicy Tredera i ulicy Szkolnej, budowę zatoki
autobusowej przy ul. Szkolnej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, skablowanie istniejącej lini
napowietrznej, wykonanie przejść dla pieszych, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazowej.

W ramach zadania przewidziana jest realizacja modernizacji dróg poprzez ułożenie płyt yomb przy udziale finansowym
mieszkańców.
W roku 2018 przewiduje się utwardzenie n/w dróg:
ul. Folwarczna BOJANO, ul. Pawła Hebla (odnoga) BOJANO, ul. Lipowa BOJANO, ul. Szkolna BOJANO, ul. Zdrojowa ul.
Stawna BOJANO, ul. Ziołowa Bojano, ul. Andersa KOLECZKOWO, ul. Dębowa Koleczkowo, ul. Ferdynanda Bieszke
KOLECZKOWO, ul. Hippiczna Koleczkowo, ul. Wczasowa KOLECZKOWO, ul. Wojska Polskiego KOLECZKOWO, ul.
Spacerowa (odnoga) DOBRZEWINO, ul. Kasztelańska DOBRZEWINO, ul. Donimierska CZĘSTKOWO, ul. Kalinowa
DONIMIERZ, ul. Nowinki DONIMIERZ, ul. Rodówko GRABOWIEC, ul. Adama Mickiewicza KAMIEŃ, ul. Diamentowa KAMIEŃ
/ komitet 1/, ul. Diamentowa KAMIEŃ / komitet 2 /, ul. Turystyczna KAMIEŃ, ul. Agrestowa KIELNO, ul. Kaszubska KIELNO,
ul. Matejki KIELNO, ul. Myśliwski Dwór KIELNO, ul. Nagla KIELNO, ul. Różana KIELNO, ul. Słoneczna LEŚNO, ul. Wygoda
PRZETOCZYNO, ul. Warzeńska Huta RĘBISKA, ul. Brzozowa WARZNO, ul. Dworska WARZNO, ul. Spokojna WARZNO.
Na początku czerwca Referat Zamówień Publicznych rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawców do
przeprowadzenia prac polegających na ułożeniu płyt yomb na drogach.

382 615,00

0,00

36
Umowę na budowę chodnika na odcinku Kielno - Karczemki zawarto w dniu 15 grudnia 2017 r. na kwotę 180.944,71 zł z
pierwotnym terminem realizacji do 14.01.2018 r., zmienionym w drodze aneksu na 27.04.2018 r. Środki na sfinansowanie
zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasajacych z dniem 31.12.2017 r.
Zakres planowanych prac obejmuje budowę chodnika o długości 292,10 m i szerokości 1,5 m, przebudowę istniejących
zjazdów z drogi (zjazdu publicznego o szerokości jezdni 6,0 m, zjazdu indywidualnego o szerokości jezdni 3,5 m ), budowę
zjazdu publicznego o szerokości jezdni 5,0 m na dz. Nr 287/31, przebudowę pobocza drogi na pobocze szer. 1,0 m wykonane
z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
Aneksem nr 2 z 20.04.2018 r. termin realizacji zadania został przesunięty do 14 czerwca 2018 r. W dniu 30.05.2018
podpisano aneks nr 3 z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 . Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka o długości
292,10 m.

Budowa chodnika na odcinku Kielno - Karczemki
Razem 600
3 70005

180 944,71
11 440 735,91
630 000,00

1

0,00
790 393,00

871 054,05
W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Szemud nabyła:
1) działkę nr 363/13 o pow. 0,0451 ha oraz działkę nr 351 o pow. 0,0200 ha poł. W Donimierzu za cenę 8.400 zł,
2) działkę nr 47/4 o pow. 0,0942 ha poł. w Kamieniu za cenę 7.442 zł,
3) działkę nr 224 o pow. 0,2800 ha poł. w Przetoczynie za cenę 8.120 zł,
4) działkę nr 347/10 o pow. 0,0661 ha i działkę nr 348/6 i pow. 0,0005 ha poł. w Szemudzie za cenę 30.000 zł.

Wykupy gruntów

53 962,00

70095

2

4 350 648,80

Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej
wymienionych obiektów:
1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie)
2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej-parter),
3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie
5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie
6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie
8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie
W dniu 8 sierpnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj",
z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
Zakres przewidzianych prac:
Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie
powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności
cieplnej):
a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem
c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną
d) Wymiana naświetli z luksferów
e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb
2.Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego
3. Inne:
a) Zagospodarowanie terenu

Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b). Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm
c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji
f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy
g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego
4. Inne
a) Zagospodarowanie terenu

Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego

Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
c) Docieplenie stropodachu
d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
e) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
i) Wykonanie zadaszenia nad stropodachem niewentylowanym (tarasem)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego

Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
c) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
e) Wymiana stolarki okiennej metalowej
f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
i) Przebudowa budynku w części dobudówki (kotłowni)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm
c) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
d) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku
f) Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku
g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
h) Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego

Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
f) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
g) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego

Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy
Szemud - projekt RPO 2014-2020

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie
(termomodernizacja)
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części
b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm
c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm
d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części
e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem
f) Zabudowa tarasu nad I piętrem
g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem
h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku
j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego
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512 040,00
Kwotę 512.040 zł zabezpieczono jako wkład własny w realizację projektu pn. “Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych w Gminie Szemud” który Gmina Szemud zamierza realizować przy udziale środków RPO WP na lata 2014 –
2020 w ramach Osi priorytetowej 10.Energia. Wnioskodawcą jest Gmina Miejska Rumia. Wnioskowana dla Gminy Szemud
kwota dotacji wynosi 1.157.700 zł. Podpisanie umowy dotacyjnej przewidziane na początek września 2018 r. Po zapewnienieu
środków Gmina ogłosi postepowanie przetargowe na realizacje inwestycji.

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych w Gminie Szemud (wkład własny)
70095

4

0,00
16 605,00

W ramach zadania za kwotę 11.070 zł został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy, niezbędny do aplikowania o
środki zewnętrzne na dofinansowanie prac.

Prace remontowo - konserwatorskie w budynkach
komunalnych w Donimierzu wraz z otoczeniem
Razem 700
4 75023

5 509 293,80
1

0,00

0,00
53 962,00

180 000,00
W ramach zadania w I półroczu dokonano opłaty na rzecz ENERGA OPERATOR SA za przyłączenie kablowe budynku A do
sieci elektroenergetrycznej.

Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy
Razem 750
6 80101

180 000,00

0,00

2 155,80
2 155,80

9 809 708,00

1

Budowa kompleksu sportowego przy szkole w
Kielnie

W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej,
pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w
kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października
została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną
kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.
Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem
31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.
W ramach budżetu roku 2018, do końca czerwca na przedmiotowy cel Gmina wydatkowała 693.539,08 zł finansując prace zrealizowane
zgodnie z harmonogramem do umowy (wraz z aneksami). Ostateczny termin wykonania inwestycji przewidziany do 30.04.2019 r. nie uległ
zmianie.
Zakres robót obejmuje budowę:
a) budynku hali sportowej, squash i basenu
- obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squasha i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem,
w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszklone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi
reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły, z którą, połączony łącznikiem,
stanowi użytkową całość.
b) Charakterystyczne parametry techniczne
Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m,
wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m2,
Powierzchnia użytkowa 2767,02 m2, Kubatura 22360,00 m3, Ilość kondygnacji podziemnych 1
Ilość kondygnacji nadziemnych 2
c) Układu drogowego i parkingu
Przewiduje się wprowadzenie parkingu obsługującego zespól sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch
jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m, Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą nowo
projektowany budynek. Program przewiduje też nasadzenie trawników.
- 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m
- l miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim,
zlokalizowane w bezpośredniej bliskości nowego budynku,
- chodniki
Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.975.000 zł

693 539,08

80101

2

848 915,00
W dniu 11 maja 2018 r. została zawarta umowa na budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w
dal w Częstkowie na kwotę 739.089,78 zł, z terminem realizacji do 8 października 2018 r.
W ramach zadania przewidziano budowę:
- Boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 20m x 40m do gry w piłkę nożną.
- Bramek o wymiarach 2x5m oraz piłkochwytów o wysokości 6m.
- Boiska o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 15x28m z oznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną, siatkową oraz do gry
w tenisa.
- Bramek o wymiarach 3x2m.
- Stalowych słupów z koszami oraz wysięgnikami długości 160 cm,. Wysokość koszy regulowana.
- Bieżni do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu zakończonej zeskocznią z piasku o wym. 2,87m x 9,07m., krawężniki
elastyczne o wym. 6cm x 40cm, Belki odbiciowej wykonanej z żywic epoksydowych montowanej w skrzyni aluminiowej.
Długość bieżni 40m, szerokość 1,22m.
- nowego ogrodzenia
- 4 opraw oświetleniowych przy boisku trawiastym, mocowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 8m.

Budowa boiska piłkarskiego, boiska
wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w
Częstkowie
80101

3

12,00
247 163,00
W pierwszym półroczu 2017 za kwotę 3.690 zł wykonano audyt efektywnosci energetycznej oświetlenia wewnętrznego
budynku Zespołu Szkół w Szemudzie dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie wymiany oświetlenia w obiekcie na ledowe w
ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Inwestycja zralizowana
zostanie z dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 50.170 zł, przy założeniu, że na pokrycie części kosztów
wkładu własnego zastanie zaciągnięta preferencyjna pożyczka z w/w funduszu w kwocie 149.830 zł. Uchwałę w sprawie
zaciągnięcia tej pożyczki Rada Gminy Szemud podjęła 14 lipca 2017 r. Inwestycja realizowana w ramach konkursu WFOŚ pn.
“LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)” .
W pierwszym półroczu 2018 za kwotę 2.500 zł został wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy.
9 sierpnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Zakres przewidzianych prac obejmuje: zaprojektowanie i wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego (w tym niezbędną w
niektórych pomieszczeniach zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych) i instalacji elektrycznej
w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz mocy opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem ich
parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przełożenie
(wymiana) instalacji elektrycznej, wyłącznie w przypadku pomieszczeń gdzie jest to uzasadnione zakresem robót lub
wynika ze złego stanu technicznego istniejącej w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej. W miejsce istniejących
opraw (świetlówkowych oraz żarowych) planuje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED. Ponadto
planuje się wykonanie systemu automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w
toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach. Ilość istniejących punktów oświetlenia wynosi aktualnie 296 szt.
(wg. przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej).

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w
budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolneo im. Mjr
Henryka Sucharskiego w Szemudzie
80101
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2 500,00
643 650,00

Adaptacja poddasza budynku szkoły w
Koleczkowie

W dniu 4 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na adaptację poddasza budynku szkoły w Koleczkowie na kwotę 633.632,13
zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2018 r.
W pierwszym półroczu sfinansowano część prac na kwotę 282.425,63 zł.
Końcowy odbiór techniczny został dokonany w dniu 10.08.2018 r. Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia
20.08.2018 r.
Zakres prac obejmował:
a) roboty budowlane: rozbiórki, demontaże, zmiana układu konstrukcyjnego, roboty murowe i konstrukcyjne, wykończenie
ścian i sufitów, posadzki, stolarka, ślusarka, pozostałe
b) roboty elektryczne: instalacje elektryczne, roboty budowlane
c) roboty sanitarne: wentylacja, kanalizacja, instalacja wod. i c.w.u., instalacja c.o.
d) wyposażenie: biblioteka, izba lekcyjna 1 – pracownia plastyczna, izba lekcyjna 2 – sala geograficzna, izba lekcyjna 3 – sala
komputerowa + składzik, izba lekcyjna 4 – pracownia fizyczna+ składzik, komunikacja ogólna, pomieszczenie gospodarcze,
toaleta damska, toaleta męska.

282 425,63

80101
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232 563,00

Wykonanie projektu budowy boiska w Łebieńskiej
Hucie oraz budowa
80101

6

W pierwszym półroczu 2018 r. sfinansowano:
- zakup mapy sytuacyjno - wysokościowej dla potrzeb sporządzenia adaptacji projektu - 1.400 zł,
- dokonano aktualizacji projektu budowy boiska wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną - 8.856 zł.
30 marca 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Wnioskowana
kwota dotacji 458 022,00. Termin realizacji do października 2019 r.
W ramach zadania planuje się budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej we wschodniej części działki nr 68/4. Planowane
boisko wielofunkcyjne będzie posiadało linie wydzielające pola do poszczególnych gier: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki i badmintona, wykonane z poliuretanu w różnych kolorach.
Powierzchnia terenu projektowanego zagospodarowania: - powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o naw. poliuretanowej - 1012
m 2, wymiar 23x44m - 2 piłkochwyty 25x6 m i jeden piłkochwyt 44x6m - miejsca postojowe z drogą manewrowa i wewnętrzną
drogą dojazdową (pow. utwardzona z płyt bet. ażurowych) - 532,6 m2 - ciągi komunikacyjne (powierzchnia utwardzona z kostki
bet.): 130,72 m2
Planuje się wykonać: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu 23x44m, nawierzchnia poliuretanowa gr.~15mm, ciągi komunikacyjne
Projektuje się ogrodzenie terenu boisk sportowych ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych w rozstawie ok. 2,5m, wys. ogrod
WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
Piłka ręczna: 2 bramki o wym. 2x3m w świetle,
Piłka nożna: 2 mini bramki (te same co do piłki ręcznej- 1 komplet dla różnych sportów)
Koszykówka: 2 zestawy do koszykówki:
Siatkówka: 1 komplet słupków i siatki do siatkówki
Badminton: 1 komplet słupków i siatki do gry w badmintona

32 563,00

10 256,00

4 800,00
W dniu 16 maja 2018 r. została zawarta umowa na doposażenie wraz z montażem zestawu nr A 008 ( ślizg, drabinki + domek
) na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebnie. Protokół odbioru z dnia 21 maja 2018.

Doposażenie placu zabaw przy szkole w Łebnie
Razem 801
7 90015

11 786 799,00
1

32 563,00

18 125,50
W ramach umowy z 27.03.2018 wybudowano: linię kablową nN o dł. 117m, zamontowano 2 słupy oświetleniowe oraz
wykonano montaż szafki S.O. za cenę 18.125,50 zł. Odbiór techniczny w dniu 27.06.2018 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul.
Siewna
90015

2

18 125,50
9 309,50

W ramach umowy z 27.03.2018 wybudowano: linię kablową nN o dł. 21 m, zamontowano 1 słup oświetleniowy oraz wykonano
montaż szafki S.O. za cenę 9.309,50 zł. Odbiór techniczny w dniu 27.06.2018 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie
ul. Wrzosowej
90015

3

9 309,50
24 830,00
W ramach umowy z 27.03.2018 wybudowano: linię kablową nN o dł. 138 m, zamontowano 3 słupy oświetleniowe oraz
wykonano montaż opraw lamp oraz szafki S.O. za cenę 24.830 zł. Odbiór techniczny w dniu 27.06.2018 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul.
Kryształowa
90015

4 800,00
993 532,71

4

24 830,00
14 145,00
W ramach umowy z 28 lutego 2018 r. została usunięta kolizja kabla nn w Bojanie na ul. Warszawskiej za cenę 14.145 zł.

Usunięcie kolizji nn w Bojanie ul. Warszawska
90015

5

0,00
3 735,00

Zakup nastąpi w miarę potrzeb.

Zakup lamp drogowych z osprzętem
Razem 900
8 92195

70 145,00
1

Wykonanie projektu placu zabaw w ramach
projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców sołectw na terenie działania OSP
Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców
poprzez zakup sprzętu do działań
przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu
placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018

0,00

0,00
52 265,00

6 765,00

Zadanie zrealizowane w ramach pozycji 4.

0,00

2

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc.
Szemud

132 140,00

3

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc.
Przetoczyno

101 390,00

4

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano

112 460,00

W pierwszym półroczu 2018 r.:
- wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł,
- 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem:nawierzchnia bezpieczna piaskowa, montaż urządzeń
sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, rowerek fitness, masażer bioder; montaż urządzeń zabawowych,
sprawnościowych oraz edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży, ważka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica kółko krzyżyk, tablica informacyjna - regulamin, stolik do szachów, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4
szt. , nowe ogrodzenie) na kwotę 129.150 zł, z terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r.
Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.

2 990,00
W pierwszym półroczu 2018 r.:
- wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł,
- 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem nawierzchnia bezpieczna piaskowa w obrębie urządzeń
zabawowych, rekultywacja trawników, montaż urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, wyciskanie
siedząc, wioślarz, biegacz, tablica informacyjna - regulamin; montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych oraz
edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży, ważka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica kółko - krzyżyk, tablica
informacyjna - regulamin, stolik do szachów, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4 szt.) ; na kwotę
98.400 zł, z terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r.
Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.

2 990,00
W pierwszym półroczu 2018 r.:
- wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł,
- 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem nawierzchnia bezpieczna piaskowa, rekultywacja trawników,
montaż urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz tablica
informacyjna - regulamin; montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych oraz edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży,
ważka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica cymbałki, tablica informacyjna – regulamin, stolik do szachów,
zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4 szt.nowe ogrodzenie; montaż furtki) na kwotę 109.470 zł, z
terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r.
Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.

Razem 921
II.

x
1 75495

75412

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
1

2

352 755,00

0,00

2 990,00
8 970,00

844 809,01

0,00

367 179,50

279 788,10

"Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego
wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych
dla jednostek ratowniczych w Powiecie
Wejherowskim"
ramachprzeciwpożarowych
RPO WP 2014-2020
Zakup
sprzętu dowdziałań
w
ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców sołectw na terenie działania OSP
Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców
poprzez zakup sprzętu do działań
przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu
placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018

0,00
Kwota 279.788,10 zł zabezpieczona na finansowanie części dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn.
“Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w
Powiecie Wejherowskim” (RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych), w ramach umowy o
dofinansowanie z dnia 18.08.2017. Postępowanie przetargowe w naszym imieniu zostało przeprowadzone i umowa na zakup
sprzętu została zawarta przez Gminę Gniewino. W ramach części inwestycyjnej projektu jednostki OSP zostały doposażone w
n/w sprzęt:
- Motopompa szlamowa WT40X (wąż ssawny 110, 4 cale 20 mb,łącznik ssawny, nasada na motopompę 3kpl)
- Działko strażackie AZIMUTOR 3000 korpus przenośny kompletny z wlotem 2x75, CNBOP
- Namiot pneumatyczny NP. 26
- Syrena z generatorem DSE-900s GSE - 24
- Stacja bazowa sterująca syrenami
- Motopompa pożarnicza Tohatsu VC 82 ASE
Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 225.088,83 zł.

20 785,77

0,00

W sierpniu zostało zlożone zamówienie na zakup sprzętu na ogólną kwotę 20.250 zł.
Jednostka OSB w Bojanie zostanie doposażona w n/w sprzęt:
1. Kamera termowizyjna - 7.500 zł
2. Wentylator oddymiający - 4.300 zł
3. Podpory do stabilizacji - 8.450 zł

75412

3

454,50

0,00
W dniu 14 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnej do
udzielenia pomocy poszkodowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Szemud pozyskała
środki finansowe w wys. 99% wartości sprzętu na potrzeby jednostek OSP, tj. kwotę 53.894,61 zł. Środki własne
zabezpieczone przez Gminę stanowią 1% wartości umowy, tj. kwotę 544,39 zł (w tym 454,50 zł stanowi kwota wydatków
majątkowych - na zakupy inwestycyjne). W ramach zadania jednostki OSP zostaną doposażone w: detektor wielogazowy - 2
szt. o wartości 5.05.0 zł, zestaw ratownictwa technicznego (zestaw narzędzi hydraulicznych - rozpieracz ramieniowy, agregat
zasilający)- 1 kpl. o wartości 45.450 zł oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar - 3 szt. o wartości 3.939 zł.

Zakup zestawu ratownictwa technicznego - w
ramach programu Funduszu Sprawiedliwości
(wkład własny Gminy 1% wartości)
Razem 754
2 80101

301 028,37
1

0,00

50 000,00

0,00
0,00

Doposażenie pomieszczenia socjalno dydaktycznego w Szkole Podstawowej w
Jeleńskiej Hucie - Budżet Obywatelski 2018
80113

2

W sierpniu zostało złożone zamówienie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 31.731,33 zł dla potrzeb
doposażenia pomieszczeń dobudowanych do obiektu szkoły w Jeleńskiej Hucie.

427 780,64

367 179,50

50 000,00

0,00

Zakup autobusu do przewozu dzieci
niepełnosprawnych
80113

3

Autobus MERCUS MB Sprinter (r.prod. 2018) został zakupiony w oparciu o umowę z 28 lutego 2018 r. za cenę 362.850 zł.
Autobus będzie wykorzystywany przez Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie do przewozu dzieci
niepełnosprawnych. Na zakup autobusu Gmina pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 177.780,64 zł.
Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, po uzupełnieniu środków w budżecie, w ramach umowy z 9
sierpnia 2018 r. został zakupiony fabrycznie nowy autobus Ford TRANSIT za cenę 158.055 zł. Autobus będzie służył do
przewozu dzieci niepełnosprawnych i zastąpi wyeksploatowany autobus, który Gmina zamierza zbyć w formie sprzedaży.

Zakup samochodu do przewozu dzieci
Razem 801
3

92195

527 780,64
1

0,00

16 000,00

367 179,50
0,00

Zakup wiat stadionowych w ramach projektu pn.
"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw
na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury
fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu
do działań przeciwpożarowych, wiat oraz
wykonanie projektu placu zabaw" Budżet
Obywatelski 2018
Razem 921
III.

x
60013

1

DOTACJE NA INWESTYCJE
1
Dotacja dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na Przebudowa ul. Wygoda i zjazdu
z ul. Pomorskiej w Przetoczynie

Umowa na zakup wiat stadionowych (2 szt. 13 osobowych wiat typu S4 dla zawodników rezerwowych) została zawarta 26 lipca
2018 r., na kwotę 16.000 zł, z terminem dostawy do 15 września 2018 r. Wiaty zostaną usytuowane na boisku sportowym w
Bojanie.

16 000,00

0,00

0,00

3 094 599,91
100 000,00

0,00

0,00
W dniu 31.08.2018 zostanie podjęta na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego uchwała w sprawie zmiany nazwy
zadania. Po dokonaniu zmiany nastąpi podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej.

0,00

60014

2

2 639 599,91

Powiat Wejherowski w ubiegłym roku złożył wniosek do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – granica powiatów wejherowskiego i
kartuskiego” w konkursie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” edycja 2018. Planowana wartość zadania wynosiła 5 024 520,82 zł brutto w tym koszty
kwalifikowane 4 840 642,07 zł brutto (roboty budowlane) + 50 000 zł brutto (nadzór) = razem 4 890 642,07 zł brutto.
Wartość robót budowlanych jako koszty niekwalifikowane 133 878,75 zł brutto.
Gmina Szemud postanowiła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, poprzez zadeklarowanie finansowania 50% wkładu
własnego, tj. w kwocie 1.289.599,91 zł i na taką kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego została podjęta
uchwała w dniu 30 sierpnia 2017 r.
Powiat Wejherowski znalazł się na liście wniosków otrzymujących dofinansowanie w ramach w/w programu, przy czym kwota
dofinansowania opublikowana w biuletynie informacji publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla tego przedsięwzięcia wynosi 1.247.3
zwiększenia w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych na zadaniach zajmujących wyższe pozycje na liście.
Powiat ogłosił postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i najkorzystniejsza oferta (z 4 złożonych) stanowiła
kwotę 5.092.535,64 zł. Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa Powiat planował
podpisać umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, w związku z powyższym zawnioskował o zwiększenie
udziału Gminy Szemud o 1.350.000 zł, która łącznie z wcześniej zadeklarowaną kwotę 1.289.599,91 zł stanowiłaby
50% wartości zadania (łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnych robót nieprzewidzianych).
Powiat zadeklarował, że po podpisaniu umowy z Wojewodą udziały Gminy i Powiatu ulegną zmniejszeniu,
przy zachowaniu proporcji udziału Gminy i Powiatu po 50% we wkładzie własnym.
Rada Gminy zwiększyła kwotę dotacji o wnioskowaną kwotę 1.350.000 zł w drodze uchwały nr XL/500/2018 z 26 lutego
2018 r. W związku z tym została aneksowana umowa o udzielenie pomocy finansowej.
Na wniosek Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wejherowskiego
w dniu 20 sierpnia br. Gmina przekazała na konto Powiatu kwotę 1.330.601,75 zł na poczet faktury za wykonanie
części prac prac na przedmiotowej drodze. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu zadania.

Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do
dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr
1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku
Będargowo - Kolonia
60014

Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na
dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr
1405G Szemud - Karczemki na odcinku przez
msc. Kielno
Razem 600
90019
1

2

0,00

3
W dniu 19 lipca 2017 r. została zawarta umowa z Powiatem Wejherowskim na udzielenie pomocy finansowej z
przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez msc. Kielno na kwotę 2.350.000 zł, która stanowi
50% szacowanych kosztów inwestycji. Termin realizacji umowy przewidziano do 30 listopada 2017 r. W dniu 2 października
2017 r. po uprzednim zwiększeniu środków w budżecie, w drodze aneksu kwota dotacji została zwiększona do kwoty
3.400.000 zł (stanowiącej 50% wartości poprzetargowej zadania). Środki na wniosek Powiatu zostały przekazane na rachunek
bankowy Powiatu Wejherowskiego w grudniu, przy czym Powiat w roku 2017 sfinansowała koszt dokumentacji technicznej w
wysokości 84.255 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych (kwota nierozliczona środków Gminy to
3.315.745 zł) zostały ujęte przez Powiat Wejherowski w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. Zakres
prac obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G (ulica Oliwska) z drogą powiatową nr 1415G (ulica
Strażacka), droga powiatową nr 1406G (ulica Leśna), drogą gminną (ulica Szkolna) w Kielnie poprzez budowę ronda (w tym uwzgl
następujących elementów pasa drogowego: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, zatoki autobusowe,
elementy uspokojenia ruchu drogowego, odwodnienia drogi, przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, ogrodzeń, oświetlenia drogi).
Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych Powiat wystąpił do Gminy Szemud o zwiększeniu udziału w realizacji
Inwestycji o 320.000 zł, na co Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę w drodze uchwały Nr XLII/527/2018 z 11 maja
2018 r.
Środki zostały przekazane na rzecz Powiatu w dniu 13 lipca br., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych. W dniu 31 lipca
br. Gmina otrzymała z Zarządu Dróg rozliczenie poniesionych kosztów. Całkowity koszt zadania wyniósł 7.325.724,43 zł,
w tym udział Gminy Szemud: 3.720.000 zł. Roboty budowlane wykonywane były w okresie od 24 października 2017 r.
do 25 czerwca 2018 r.

320 000,00
3 059 599,91

0,00

0,00
0,00

35 000,00
Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu
usuwania azbestu

W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku dot. wymiany azbestowych pokryć dachowych, z uwagi na brak
wniosków.
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Razem 900
OGÓŁEM (I-III):

35 000,00
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822 956,00

2 399 772,56

