Załącznik nr 24
do sprawozdania opisowego za I półrocze 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019
wg stanu na 30.06.2019 r.
Lp. Rozdział
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Nr Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
inwest
ycji

WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:
1

Plan wg stanu
na 30.06.2019 r.

w tym środki
Funduszu
sołeckiego
(w zł)
54 791 784,05
855 257,00

Wykonanie
wg stanu na
30.06.2019 r.
3 108 651,24
1 888 681,31

Opis podjętych działań

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.

W ramach zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy na realizację zadań w systemie:
"zaprojektuj i wybudouj", w tym:
1) 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 31.10.2018 r. - inwestycja została odebrana i sfinansowana w roku 2018;
2) 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. - inwestycja została
odebrana i sfinansowana w roku 2018;
3) w dniu 13.09.2018 r. zawarto umowę na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie (rozbudowa
obejmuje
strudnię głębinową nr 4 i nr 5) na kwotę 1.032.880,87 zł, z terminem realizacji do 30.04.2019 r. Termin realizacji zadania w
drodze
aneksów do umowy został przesunięty do 28.06.2019 r.; W drodze aneksu do umowy w dniu 14.01.2019 r. został
zwiększony zakres umowy o wartość 27.060 zł;
4) 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 15.04.2019 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie:
ul. Dębowa, ul. Bitwy nad Ślęzą (387.546 zł), z term. realiz. do 15.04.2019 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 15.04.2019 r.;
5) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizację sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 3, w tym:
a) 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.;
b) 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 - ten zakres został odebrany i sfinansowany w roku 2018;
6) w dniu 19.09.2018 r. została zawarta umowa na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej obejmującej:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie ul. Strażacka, ul. Rubinowa i ul. Bukowa oraz Stolarska
(1.347.288,01 zł) z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
b) budowę sieci kanalizacji sanitarenej i sieci wodociągowej w Bojanie ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Poległych
Żołnierzy, rejon ul. Majora Bojana oraz ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa i ul. Jeżynowa
(1.338.829,99 zł), z terminem realizacji do 31.10.2019 r.;

część 5, w tym:
a) 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.;
b) 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.;
8) w dniu 13.06.2019 r. na zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na kwotę 1.137.745,02 zł, z terminem dostawy do 29.11.2019 r.;
9) w dniu 24.07.2019 r. na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie na kwotę 1.586.700 zł,
z terminem realizacji do 30.11.2019 r.;
10) w dniu 29.07.2019 r. na wdrożenie sytemu zarządzania pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na kwotę
214.100,60 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.

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

W pierwszym półroczu sfinansowano roboty dotyczące:
1) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzianiami Koleczkowo ul. Dębowa i ul. Bitwy pod Ślęzą - 387.546 zł
2) rozbudowy ujęcia wody i budowy stacji uzdatniania wody w Bojanie - 705.580,24 zł
3) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dobrzewinie ul. Dębowa, Klonowa, Hetmańska - 416.980 zł,
4) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie ul. Strażcak, Rubinowa, Bukowa, Stolarska - 60.626,70 zł,
5) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa - 100.577,10 zł,
6) budowy sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie ul. Nad Rozlewiskiem, Poległych Żołnierzy, Majora Bojana 60.245,40 zł;
a także poniesiono: koszt wynagrodzeń JRP oraz nadzoru - 154.2670,47 zł; koszt opracowania projektu koncepcyjnego
budynku stacji wodociągowej w Bojanie - 1.599 zł oraz koszt zakupu materiałó promocyjnych - 959,40 zł.
16 935 422,21

2

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Kamieniu

23 maja 2019 r. Wójt Gminy Szemud zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu” ze środków programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”
na kwotę 10 000,00 zł.
Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie wiaty, modernizację placu zabaw, zagospodarowanie terenu oraz
poprawę bezpieczeństwa przy budynku świetlicy (LED-owy wyświetlacz prędkości).
Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, a wspólne prace przy przygotowaniu terenu,
wykoszeniu traw, usunięciu zniszczonych elementów małej infrastruktury przyczynią się do integracji lokalnej społeczności.
Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia prac do dnia 30.10.2019 r.
12 000,00

0,00

3

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
miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno,
Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta, Dobrzewino i
Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach
aglomeracji Gdańskiej” (6 umów zawartych
19.06.2017 r.)

W dniu 19.06. 2017 zostało podpisanych 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 dotyczącym budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kamień.
Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r. , z 18.12.2017 r., 30.05.2018 r.
oraz 21.12.2018 r. Środki na sfinansowanie wydatku w
kwocie 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r.
Przedłużono termin realizacji do 30.04.2019 r. na podstawie aneksu spowodowanego opóźnieniem z uzyskaniem decyzji
środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na realizację zadania nie uległy zmianie.
Wszystkie procedury związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych zostały zakończone w grudniu 2018 r.
0,00 Płatność za realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

366 380,10

Razem 010
17 313 802,31
2

60016

0,00 1 888 681,31

1

Umowa na dostawę płyt yomb została zawarta 30 stycznia 2019 r. na zakup 13.000 szt. płyt za cenę 466.908 zł. W ramach
tej umowy część płyt zostanie wykorzystana dla potrzeb utwardzenia dróg przy udziale finansowym mieszkańców. W ramach
tej pozycji budżetowej zakupiono 9.100 szt. płyt za cenę 326.835,60 zł.
Ponadto w ramach zadania: wykonano mapę do celów projektowych: przebudowy drogi ul. Miłej w Bojanie - 69,90 zł,
przebudowy ul. Spokojnej w Warznie - 38,80 zł, przebudowy ul. Spokojnej w Warznie - 62,10 zł.
Zakup płyt yomb na utwarzenie dróg gminnych

350 000,00

327 006,40

2
Budowa scieżki dydaktyczno- rekreacyjnej
Szemud- Kamień

Zadanie dotycące tego zakresu zrealizowano w ramach poz. 2/27 pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud –
Karczemki na odcinku Szemud – Kamień" oraz poz. 6/5 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień"
0,00

0,00

3

Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie

200 000,00

55 071,00

W ramach umowy z 4.03.2019 r. wykonano dokumentację dla przedsięwzięcia za cenę 7.985 zł.
W dniu 23.07.2019 r. wszczęto postepowanie na wybór wykonawcy moderizacji ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie; w. koszt.
1.233.288,01 zł, (z zakresem: droga z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kotki betonowej
ok.. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne,
12 423,00 studnie kanalizacyjne)

4
Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w
Donimierzu - utwardzenie płytami yomb
5
6
7

Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od
skrzyżowania w msc. Głazica
Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu wykonanie nawierzchni asfaltowej
Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otalżyńskiej w
Jeleńskiej Hucie

Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu

W ramach umowy z 8.04.2019 r. ułożono 1.500 szt. płyt na ul. Górki w Donimierzu na odcinku 281,25 m o szer. 5 m za cenę
41.627,62 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 53.874 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł:
95.501,62 zł.
95 502,00

54 796,00

22 579,00

22 579,00

94 727,00

24 727,00

31 501,00

31 501,00

50 335,00

50 335,00

8

95 501,62
0,00 Realizacja w II półroczu br
We wrześniu Gmina wystapi kolejny raz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID ze względu na uzupełnienie dokumentacji o
0,00 ugodnienia z Wodami Polskimi
0,00 Trwają uzgodnienia wewnętrzne dotyczące realiajci inwestycji.
Na początku lipca zostały podjęte działania w celu opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonano uzgodnień
z firmą ENERGA (175,28 zł) oraz firmą ORANGE (252,15 zł) oraz wykonano mapę do celów projekowych (700 zł).
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez pracownika urzędu.
0,00

9

Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie utwardzenie płytami yomb

W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 500 szt. płyt na odcinku 120 m o szer. 3 m za cenę 16.818,55 zł. Płyty zakupiono
w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 17.958 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 34.776,55 zł. Przewidywany termin
odbioru - wrzesień
34 779,00

27 646,00

17 958,00

10

Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul.
Hippicznej i Młyńskiej w Koleczkowie

W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 77,70 zł
W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 1033 szt. płyt na odcinku 155 m o szer. 5 m za cenę 45.438,44 zł. Płyty
zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 37.105,36 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 82.621,50 zł.
Przewidywany termin odbioru - wrzesień
82 622,00

55 071,00

77,70

11

Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie utwardzenie płytami yomb

W ramach zadania:
1) zakupiono mapę do celów projektowych - 100,9 zł;
2) w ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 1.200 szt. płyt na odcinku 300 m o szer. 3 m za cenę 23.598,09 zł. Płyty
zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 43.099,20 zł. Całkowity koszt utwardzenia drogi wyniósł: 66.697,29 zł.
Przewidywany termin odbioru - wrzesień
80 000,00

55 071,00

43 200,10

12

Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie utwardzenie płytami yomb

W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 38,80 zł
W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 620 szt. płyt na odcinku 117 m o szer. 4 m za cenę 16.012,61 zł. Płyty zakupiono
w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 22.270,40 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 38.321,81 zł. Przewidywany
termin odbioru - wrzesień
44 553,00

44 553,00

38,80

13

14

Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach utwardzenie płytami drogowymi
Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12)
w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub
płytami yomb

56 614,00

31 666,00

0,00

0,00

W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 194,10 zł
W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 700 szt. płyt na odcinku 132 m o szer. 4 m za cenę 31.275,26 zł. Płyty zakupiono
w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 25.144 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 56.613,36 zł. Przewidywany termin
194,10 odbioru - wrzesień
Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie.
0,00

15

Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i
ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie
płytami yomb

W ramach umowy z 8.04.2019 r. ułożono 350 szt. płyt na ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie na odcinku 87,5 m o szer. 3
m za cenę 10.281 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 12.570,60 zł. Całkowity koszt zadania
wyniósł: 22.851,60 zł. Odbiór robót został dokonany w dniu 14.05.2019 r.
23 791,00

23 791,00

22 851,60

16

Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie
(kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej

W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 440 m i szer. 3
m ut. Szwajcarskiej w Zęblewie za cenę 235.956,80 zł. Odbiór techniczy został dokonany w dniu 31.07.2019 r. Gmina
pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków Województwa Pomorskiego w wysokości
85.103 zł.
235 957,00

29 463,00

0,00
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Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i
Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład
własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162019
18

W ramach zadania:
1) zakupiono dziennik budowy za 12 zł;
2) w oparcu o umowę z 25.02.2019 r. dokonano rozbudowy dróg gminnych: ul. Tuchomskiej i Przleśnej w Karczemkach, z
zakresem obejmującym: w ramach ul. Tuchomskiej: długość ok. 445 m o szer. korony jezdni 5,5m, szerokość pobocza 1m,
szerokość chodnika oddzielonego pasem zieleni: 1,5 m, szerokość przystającego chodnika: 2m oraz w ramach ul.
Przyleśnej: długość ok. 170 m, szerokość korony jezdni 5m, szerokość utwardzonego pobocza 0,75 m, szrokość
przystającego chodnika 2 m.
Koszt robót budowalnych wyniósł 2.073.483,37 zł. Inwestycja została odebrana 11 lipca 2019 r.
Ponadto w ramach zadania poniesiono koszy nadzoru autorskiego w kwocie 12.300 zł.
Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych) w
kwocie 965.713 zł
5 061,93

2 121 000,00
450 000,00

W ramach inwestycji:
1) sfinanowano koszt uzgodnień z firmą ORANGE - 350.55 zł
2) zakupiono mapę do celów informacyjnych - 77,70 zł,
3) w oparciu o umowę z 11 marca 2019 r. zmodernizowano drogę na odcinku 255 m o szer. 6 i 5,5 m nawierzchni asfaltowej,
w tym na odcinku 100 m o szer. 6 m iraz 135 m o szer. 5,5 m została nałożona nakładka na istniejący asfalt. Koszt tego
zadnia wyniósł 420.299,61 zł. Odbiór techniczny został dokonano 18.06.2019 r.

Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej
Hucie
19

428,25
34 498,00
W ramach inwestycji, w oparicu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1000 szt. płyt na odcinku 250 m o szer. 3 m za cenę 31.121
zł. Płyty zakupiono w roku 2017; ich wartość to 36.270 zł (wydatek poniesiony w roku 2017). Odbiór techniczny robót w dniu
31 121,00 14.05.2019 r.

Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w
Kowalewie
20

50 000,00
W ramach inwestycji, w oparicu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1200 szt. płyt na odcinku 225 m o szer. 4 m za cenę 37.112
zł. Część ułożonych płyt (850 szt. o wartości 30.829,50 zł) pochodziło z zakupu z roku 2017, natomiast pozostałe 350 szt. o
49 682,60 wartości 12.570,60 zł zakupiono w roku 2019 w ramach umowy z 30 stycznia. Odbiór techniczny robót w dniu 14.05.2019 r.

Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie
21

70 000,00
Utwardzenie ul. Otalżyńskiej w Donimierzu

22

0,00 Do zrealizowania w II półroczy br.
151 954,00
W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 200 m i szer.
4,5 m ul. Strażackej w Łebnie za cenę 151.953,71 zł. Odbiór techniczny robót został dokonany w lipcu.

Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie
23

Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w
Dobrzewinie

24

0,00
100 000,00
0,00 Inwestycja będzie ralizowana przez powiat
70 000,00
W dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulic
Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejjerowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na
rondo wraz z infrastrukturą za cenę 69.618 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 r.

Dokumentacja projektowa zmiany układu
komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul.
Szkolna)
25

0,00
47 527,00

Ułożenie płyt yomb ul. Donimierska Częstkowo

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych w tym
na ul. Donimierskiej w Częstkowie. Planowany odcinek utwardzenia obejmuje ok. 131,25 m o szer. 4 m - 700 płyt; w.płyt:
700x35,92 zł = 25.144 zł. Planowane zatwierdzenie postepowania bieżący tydzień
47 527,00

0,00

26

140 351,00

W ramach umowy z 24.06.2019 r. utwardzono przy udziale mieszkańców odcinek 316,25 m o szer. 3 m na ul. Strażackiej w
Łebnie (ułożono 1.265 szt. płyt) za cenę 24.882,55 zł (z tego 20.000 zł pochodziło z wpłat mieszkańców). Planowane
zakończenie umowy wrzesień br.
W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na:
1) ul. Bożańskiej w Koleczkowie (odc. 60 m o szer. 3 m - 250 szt. płyt yomb)
2) ul. Myśliwski Dwór w Kielnie (odc. 111 m o szer. 4 m - 593 szt. płyt)
3) ul. Miłej w Bojanie (odc. 91 m o szer. 4 m - 486 szt. płyt)
4) ul. Roppla w Bojanie (odc. 22 m o szer. 5,5 m - 162 szt. płyt)
5) ul. Woskowej w Bojanie (odc. 60 m o szer. 3 m - 240 szt. płyt)
6) ul. Siewnej w Dobrzewinie (odc. 51 m o szer. 4 m - 272 szt. płyt)

Utwardzenie dróg płytami yomb (przy udziale
mieszkańców)
60014

27

0,00
1 470 000,00

W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z
zakresem obejmującym:
1) budowę chodnika na odc. 436 m (od km 0+000 do km 0+436) z kostki betonowej w cenie 590.181 zł;
2) budowę chodnka na odcinku 528m (od km 1+380 do km 1+908) z kostki betonowej w cenie 770.349 zł;
3) budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem ledowym za cenę 109.470 zł.
Ponadto zawarto umowy na:
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego dziaka nr 427 przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie - 376,49
zł
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego działka nr 418 przy ul. Wejherowskiej w Szemdudzi e376,49 zł
Zlecenie realizacji nastąpiło w ramach pozycji 2/2 WZI.
W wyniku prowadzonych negocjacji pomiędzy Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu Wejherowskiego, w dniu 22 marca 2019 r.
Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania Gminie Szemud zarządzania drogą powiatową oraz
udzielenia dotacji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powaitowej nr 1405G SzemudKarczemki na odcinku Szemud-Kamien o długości 2,075 km. Powiat postanowił przeznaczyć na realizację zadania kwotę
735.000 zł w formie dotacji.
W dniu 29 marca 2019 r. Rada Gminy Szemud przyjęła do budżetu gminy dotację z powiatu, jednocześnie przeznaczając na realizacj
735.000 zł w formie pomocy rzeczowej oraz dokonano zmiany nazwy zadania, dostosowując tę nazwę do wynikającej z
uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego.
Ponadto Gmina w ramach tego zadania poniesie koszt pełnienia nadzoru autorskiego w wys. 10.247,28 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud –
Karczemki na odcinku Szemud – Kamień
60016

28

0,00
18 094,47

Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki
(umowa z 15.12.2017 r.)

0,00

Razem 600
6 126 384,47

553 797,00

605 545,10

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. Termin wykonania został przesunięty aneksem nr 4 do dnia
21.12.2018 r i aneksem nr 5 do 31.05.2019 r. Termin realizacji związany z uprzednią realizacją sieci kanalizacyjnej,
którą REALIZOWAŁ GPK Szemud. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem
31.12.2018 r. w kwocie 180.944,71 zł. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22.05.2019 r. i robota została sfinansowana z wydatków
niewygasających w kwocie stanowiacej 90% wartości umowy. Platność w kwocie stanowiącej 10% wartości umowy, tj.
18.094,47 zł została przez Gminę wstrzymana do czasu usunięcia wady.

3

70095

1

8 867 156,56

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 publicznejparter),
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
Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie unije w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę
3.869.797,61 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i
wybuduj", zostały zawarte umowy na roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:
1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł)
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

2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota
1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)
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

3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z
terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja 60 tys. zł)
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
4) Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. kwota 496.756,16 zł ( wtym dokumentacja 23.655,05 zł)
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
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiazujące umowę na realizację inwestycji na
warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji
projektowej, tj. kowty 16.558,53 zł

5) Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. kwota 493.353,00 zł (w tym dokumentacja: 21.649,65 zł)
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.
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiazujące umowę na realizację inwestycji na
warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji
projektowej, tj. kowty 16.445,10 zł

6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota
1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)
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
W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym:
193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja)na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia
głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji
projekowej.
W czerwcu dokonano płatności w wys. 45.202,50 zł, stanowiacej 70% wartości dokumentacji budowlanej
45 202,50

7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do
15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł ( wtym dokumentacja: 18.511,50 zł)
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

8) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie
(termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł ( w tym
dokumentacja: 85.731 zł)
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

Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy
Szemud - projekt RPO 2014-2020
70005

2

100 000,00

Zakup gruntów
8 967 156,56

Razem 700
4

75023

1

0,00

50 000,00

90 001,00 W pierwszym półroczu zakupiono:
1) działkę nr 482/41 o pow. 1275 m kw. oraz działkę nr 482/42 o pow. 505 m kw. położone w Kielnie za łączną cenę 90.000
zł;
2) działkę nr 482/43 o pow. 211 m kw. położoną w Kielnie za 1 zł
90 001,00
0,00

Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy
75023
Razem 750

2

Doposażenie w klimatyzatory siedziby urzędu
gminy

Wstępnie inwestycja do realizacji w II półroczu br.
21 525,00
71 525,00

Doposażenie w klimatyzatory planowane na IV kwartał 2019 r.
0,00

0,00
0,00

5

80101

1

7 298 362,61

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.
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
W roku 2018 zostały sfinansowano:
- uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kielnie niezbędnej
do realizacji inwestycji - 255 zł,
- mapę do celów projektowych dla działki nr 25/8 i 25/10 w Kielnie dla potrzeb realizacji inwestycji - 3.300 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci gazowej sali gimnastycznej z pływalnią - 4.735,86 zł,
- roboty budowlane na przedmiotowym kompleksie w kwocie 4.734.189,61 zł (w 2018 r. wykonano: stan surowy otwarty z
częściowym wykonaniem instalacji wewnętrznych - ściany, pokrycie dachu, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej,
wentylacyjnej, grzewczej).
- koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 18.577,08 zł.
W wykazie wydatków niewygasających uwzględniono kwotę 5.036.293,31 zł na pokrycie kosztów prac pierwotnie
przewidzianych do sfinansowania w roku 2018, w tym na roboty budowlane kwotę 5.014.79,39 zł oraz na nadzór kwotę
21.502,92 zł.
Termin realizacji inwestycji w drodze aneksu został przesunięty do końca sierpnia 2019 r.
W ramach wydatków niewygasających w pierwszym półroczu 2019 sfinansowano:
1) roboty budowlane na kwotę 4.594.631,78 zł,
2) koszt nadzoru na kwotę 13.152,92 zł.
Niewykorzystane środki z konta wydatków niewygasających w wys. 428.508,61 zł (w tym na roboty budowlane 420.158,61 zł oraz na nadzór - 8.350,00 zł) zostały uwzglednione w planie wydatków na rok 2019 i o taką kwotę
zwiększono środki na realizację inwestycji.
W roku 2019:
1) zawarto umowę z firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej
obiektu kompleksu sportowego na kwotę 21.760,14 zł;
2) 28 czerwca zawarto aneks do umowy na budowę kompleksu sportowego na kwotę 1.310.000 zł w związku z robotami
dodaktowymi oraz zamiennymi oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 30.11.2019 r.
Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.975.000 zł
137 073,00

0,00

9 sierpnia 2018 r. 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).
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 listopada 2018 r. została zawarta umowa na
w/w zakres na kwotę 149.814 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
Na realizację zadania Gmina pozyska dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 26.140 zł oraz w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 78.440 zł.
Umowa w tym zakresie została zawarta 18 lipca 2019 r.
Wykonawca realizuje. Zgodnie z podpisana umową termin realizacji listopad 2019 r.

156 270,00

2

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w
budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im.
Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie
0,00
3

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Łebieńskiej Hucie - wkład własny oraz
planowany wkład unijny na operację w ramach
poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

827 141,00
W dniu 26 marca 2019 r. została zawarta umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie za
kwotę 899.674,45 zł, z terminem realizacji do 19 lipca 2019 r i zakresem obejmującym: boisko o nawierzchni poliuretynowej
na podbudowie nieprzepuszczalnej asfaltobetonowej o wym. 23mx44m w opasce szer. 1 m z kostki betonowej; wykonanie
ciągów pieszych o szer. 1,5 m i 2 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi, wykonanie jezdni
manewrowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych gr. 10 cm, wykonanie miejsc postojowych
2,5x5m; piłkochwyty, ogrodzenie, wykonanie oświetlenia, geodezja powykonawcza. Roboty zostały odebrane w lipcu.
Środki na sfinansowanie zadania zostały zabezpieczone w budżecie w poz. 5/3 oraz 5/11 (środki Funduszu Sołeckiego).
W pierwszym półroczu sfinansowano koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.
12,00

4
5
6
7

8

Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci
energetycznej w budynku szkoły w Kielnie
Wygłuszenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie w ramach Budżetu Obywatelskiego
Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt
techniczny
Wykonanie projektu technicznego nowego
budynku szkoły w Częstkowie
Projekt i budowa instalacji gazowej oraz budowa
przyłącza teletechnicznego do budynku Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Kielnie

9

40 000,00
0,00 Przyłączenie realizowane przez firme ENERGA na zlecenie szkoły.
40 000,00
0,00 Realizacja II półrocze 2019 r.
0,00
0,00

Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie.
0,00

50 000,00

8 487 000,00

Rozbudowa szkoły w Kielnie

Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie.
0,00

0,00 Przewidywany termin realizacji II półrocze br.
W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę szkoły w Kielnie na kwotę 8.438.500 zł, z terminem realizacji
do 31.12.2019 r. Zakres prac obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu wraz wraz z wewnętrzną instalacją
elektryczną, wod.kan, co. cwu.
W dniu 26 kwietnia została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 16.826,40
zł, natomiast 25 kwietnia umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 28.500 zł.
W pierwszym półroczu sfinansowano roboty budowlane na kwotę 449.980,30 zł. W ramach tych robót wykonano:
fundamenty, ściany piwnic, parteru i I pietra, strop nad piwnicą i parterem.
449 980,30

10

74 000,00

W ramach umowy zawartej 4 marca 2019 r. za kwotę 73.816,53 zł wykonano przebudowę boiska przyszkolnego w Łebnie.
W ramach tej przebudowy wykonano nawierzchnię poliuretanową ok. 380 m kw., ustawiono dwie bramki sportowe o wym.
2x3 m oraz zamontowano siatkę do siatkow. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.06.2019 r.
Gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przebudowa boiska przyszkolnego w msc. Łebno
11

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Łebieńskiej Hucie

Razem 801
6

73 816,53
72 859,00

17 045 632,61

90015

1

90002

2

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i
Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i
wykonawstwo

36 457,00
339 000,00

1 717 727,50

3

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych w budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Szemud w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś
pirorytetowa: 10.Enegia, Działanie 10.03.
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie:
10.03.01. Odnawialne źródła energii

523 808,83

36 457,00

Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie
istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach
RPO WP 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2
Gospodarka odpadami współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
90095

Opis w poz. 3
72 859,00
209 932,00

0,00 Brak porozumienia w sprawie.
2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Szemduzie i Kielnie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 299.000 zł, z terminem
realizacji do 14.06.2019 r. 20 maja umowa ta została aneksowana w zakresie zwiększenia zakresu umowy o roboty
dodatkowe (zwiększenie wymiarów wiat oraz wykonanie dokumentacji projektowej dal tego zakresu). Wartość robót
dodatkowych określono na 40.000 zł i przesunięto termin realizacji zadania do 16 sierpnia 2019 r.
Na realizację zadania Gmina pozyska dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 w
kwocie 246.950,50 zł w ramach umowy z 24.07.2018 r.
0,00
Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projetku działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy
Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów
użyteczności publicznej:
1. Hydrofornia Częstkowo - Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud.
2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud.
3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo.
4. Hydrofornia Leśno - Leśno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno.
5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Pocztowego 10, 84-217 Szemud.
6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud.
7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud.
9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno.
10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud.
11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno.
12. Urząd Gminy Szemud – Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud.
14. Remiza OSP Częstkowo - Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud.
15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.
16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno.
Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.
Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą
czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego
w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów
turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.
Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się
surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego.
Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych
w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii
W I półroczu 2019 r. uzyskano interpretację podatkową od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
0,00 Trwają prace/negocjacje związane z uzyskaniem aneksu do umowy dofinansowania oraz aneksu do umowy partnerskiej

90095

4

2 953 733,60

W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa
Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projetku działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy
Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.156.008 zł.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z
promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud.
Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii
elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co
pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z
wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym uniezależnienie
energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.
Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.
W kosztach zadania będą partycypować mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu.
W I półroczu 2019 r. uzyskano interpretację podatkową od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Trwają prace/negocjacje związane z uzyskaniem aneksu do umowy dofinansowania oraz aneksu do umowy partnerskiej
z liderem projektu Gminą Rumia.

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie
Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś
pirorytetowa: 10.Enegia, Działanie 10.03.
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie:
10.03.01. Odnawialne źródła energii
0,00
90015

5

110 223,00

W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z
zakresem obejmującym m.in. budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem
ledowym za cenę 109.470 zł. Wykonane prace zostały odebrane w lipcu.
W pierwszym półroczu poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu na kwotę 615 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud
- Kamień
Razem 900
7

92195

5 157 141,10
1

Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul.
Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek
i urządzeń zabawowych

8

92601

1

Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w
tym budowa trybun)

9

75412

1

Zakup pożarniczego samochodu gaśniczo ratowniczego

55 071,00
55 071,00

55 071,00

55 071,00

Razem 926

615,00
615,00

55 071,00

55 071,00

Razem 921

36 457,00

0,00

0,00 Realizacja przewidziana w II półroczu 2019 r.
0,00
0,00

0,00

16 lipca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, obejmujących niżej wymieniony zakres:
Budowa trybun
a) montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów z płyt betonowych
chodnikowych o wym. 50x50x7 mm – ok. 398 szt.
b) obrzeż a betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na przygotowa nym fundamencie – ok. 140,16 m
c) obrzeż a betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową – ok. 51,04 m
d) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok.
226,66 m2
e) ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej z oporem – 44,04 ,m
f) montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków – 120 szt.
g) montaż elementów widowni - listew siedzeń drewnianych (modrzew lub daglezja) – ok. 664 m
2.3. Ciągi piesze, plac
2.4. Prace dodatkowe
a) montaż płaskownika do istniejącej balustrady drewnianej na śruby wraz z malowaniem farbą
podkładową x2 + Farbą nawierzchniową w kolorze balustrad x2 – ok. 10 m.
Wpłynęła jedna oferta na kwotę 179.850 zł.

0,00
0,00 Środki w ramach tej pozycji budżetowej zostały przeniesione do wydatków dotacyjnych.

Razem 754
II.

x
90019

DOTACJE NA INWESTYCJE
1

0,00

0,00

0,00

925 000,00

0,00

99 695,00

35 000,00

W pierwszym półroczu wypłacono 5 dotacji dla osób fizycznych na zadania związane z usuwaniem azbestu z budynków
mieszkalnych i gospodarczych (w tym dwóch w Koleczkowie, i po jednym w: Bojanie, Kamieniu i Donimierzu) na warunkach
określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/429/2013 Rady Gminy Szemud z 30 sierpnia 2013 r. w
sprawie zmiany regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, zawartego w uchwale nr IV/14/2011 Rady Gminy Szemud z 21.01.2011 r. dotyczącej dofinansowania
do usuwania wyrobów zawierjacych azbest.

Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu
usuwania azbestu

1

35 000,00

0,00

9 695,00
9 695,00

Razem 900
40 000,00

2

75412

75412

1

2

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego dla jednostki OSP w Częstkowie
Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego
samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP
Szemud

40 000,00
Na wniosek OSP w Częstkowie Gmina udzieliłaq jednostce dotacji w wys. 40 tys. zł na zakup używanego cieżkiego wozu
bojowego. Umowa dotacyjna została zawarta 22 lutego 2019 r. Jednostka 18 marca 2019 r. złożyła rozliczenie, dołączając
kopię faktury za zakupiony samochód specjalny pożarniczy SCANIA (r. 1990) na kwotę 79.950 zł wraz z dowodem zapłaty.

400 000,00

0,00
Trwają negocjacje w sprawie pozyskania dofinansowania z innych źródeł w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na
dostawę samochodu.

50 000,00

75495

3

0,00
6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Wejherowskiego a Wójtem Gminy Szemud w
sprawie udzielenia z budżetu powiatu wejherowskiego pomocy finansowej dla Gminy Szemud w formie dotacji celowej w
wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu
pożarniczego dla Ochotnieczej Straży Pożarnej w Bojanie. Środki te zostały przyjęte do budżetu Gminy Szemud po stronie
dochodów i uwzględnione po stronie wydatków w formie dotacji celowej dla OSP Bojano. Umowa z OSP została zawarta w
dniu 26 lipca 2019 r.

Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego
samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP
Bojano
490 000,00

0,00

40 000,00

Razem 754
200 000,00

3

60014

1

0,00
19 kwietnia 2019 r., na mocy uchwały Rady Gminy Szemud, Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Szemud
zawarli umowę, na mocy której Wójt Gminy, realizując postanowienia uchwały Rady Gminy zobowiazał się udzielić pomocy
finansowej na rzecz Powiatu Wejherowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr
1405 G na odcinku od km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowtch w granicach istniejącego
pasa drogowego w m. Kielno wraz z budową oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji był szacowany na 500.000 zł. W
wyniku przeprowadzonego przez Powiat postępowania przetargowego ustalono koszt inwestycji na 795.205,63 zł. Powiat
zwrócił się do Gminy o zwiększenie jej udziału o kwotę 147.602,81 zł (do kwoty 347.602,81 zł). Rada Gminy w drodze
uchwały z 1 sierpnia 2019 wyraziła zgodę na zwiększenie środków.

Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z
przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 w
msc. Kielno
150 000,00

2
Razem 600

0,00
18 czerwca 2019 r., na mocy uchwały Rady Gminy Szemud, Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Szemud
zawarli aneks do umowy z 19 kwietnia 2019 r., na mocy której Wójt Gminy, realizując postanowienia uchwały Rady Gminy
m.in. zobowiazał się udzielić pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wejherowskiego w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem
na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405G na odcinku od ul. Jezionrje do ul. Filtrowej w msc.
Kielno. Koszt inwestycji był szacowany na 175.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przez Powiat postępowania
przetargowego ustalono koszt inwestycji na 247.219,09 zł. Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie jej udziału o kwotę
61.902,06 zł (do kwoty 211.902,06 zł). Rada Gminy w drodze uchwały z 1 sierpnia 2019 wyraziła zgodę na zwiększenie
środków.

Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku
Kielno - Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę
chodników oraz zatok autobusowych wraz z
remontami nawierzchni jezdni oraz budową
oświetlenia
350 000,00

0,00

0,00

50 000,00

4

85111

1

50 000,00
Na wniosek przedstawiciela Szpitala w Wejherowie wchodzącej w skład firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, Rada
Gminy Szemud w dniu 29 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zawaria umowy o udzielenie dotacji firmie Szpitalae
Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii Szpitala
Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w kwocie 50.000 zł. Umowa w tym zakresie została zawarta 9 maja
2019 r. i w oparciu o jej postanowienia 7 czerwca 2019 r. Gmina przekazała środki na konto spółki Szpitale Pomorskie.

Dotacja dla firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z
przeznaczeniem na modernizację Oddziału
Urologii Szpitala Specjalistycznego im. F.
Ceynowy w Wejherowie
50 000,00

0,00

50 000,00

29 500,00

0,00

27 900,00

Razem 851
III.

x

ZAKUPY INWESTYCYJNE
13 500,00

1

75023

1

2

11 900,00 W ramach zadania w dniu 20 lutego 2019 r. sfinansowano zakup kserokopiarki kolorowej Konica Minolta Bizhup 258 w
kwocie 11.900 zł dla potrzeb urzędu gminy.

Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie
16 000,00

16 000,00 W ramach zadania w dniu 17 czerwca 2019 r. sfinansowanoa zakup ortofotomapy obrazujacej mapę Gminy Szemud wg
stanu z roku 2019 - za cenę 16.000 zł. Mapa została udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Szemud.

Zakup ortofotomapy
29 500,00

0,00

27 900,00

55 746 284,05

855 257,00

3 236 246,24

Razem 750
OGÓŁEM (I-III):

