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„Przedstawiam Państwu zestawienie inwestycji i zadań, jakie zrealizowaliśmy w okresie od stycznia 2014r.
oraz te, które są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w roku 2019.”
Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

Gospodarka wodno-ściekowa
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
Wartość całkowita: 496 151,55 zł
Wartość doﬁnansowania : 489 500,17 zł
Środki w ramach doﬁnansowania pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych. W ramach zadania
przeprowadzono modernizację odwiertu nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody w Grucie oraz budowę
4 zbiorników retencyjnych dla tejże stacji. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie ciśnienia
w punktach poboru wody w miejscowościach Salno i Dąbrówka Królewska.
Zakup strumienic
Wartość całkowita: 118 991,08 zł
Wymiana dwóch strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie, która miała na celu zmniejszenie
poboru energii elektrycznej za kwotę 48 991,08 zł. W roku 2018 zostaną zakupione kolejne
strumienice, kwota inwestycji 70 000,00 zł.
Wykonanie spinek wodociągowych
Wartość całkowita: 46 269,40 zł
Wykonanie spinki wodociągowej Plemięta – Mełno, która umożliwiła dostarczanie wody
ze SUW w Plemiętach do miejscowości Mełno, kwota 11 269,40 zł. Ponadto pobudowano
spinkę SP15 w Pokrzywnie za kwotę 35 000,00 zł.
Oczyszczalnia ścieków Gołębiewko
Wartość całkowita: 40 717,75 zl
Dokonano przebudowy oczyszczalni ścieków w Gołębiewku. Zakupiono i zainstalowano pompy
oraz dmuchawy.
Stacja uzdatniania wody w Mełnie
Wartość całkowita: 44 233,80 zł
Zakup i montaż urządzeń do stacji uzdatniania wody w Mełnie.
Zakup dmuchawy napowietrznej do oczyszczalni ścieków
w Salnie
Wartość całkowita : 8 868,00 zł
Budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w Mełnie
Planowana wartość całkowita 32 964,00 zł

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej
w miejscowości Gruta
Planowana wartość całkowita 3 620 000,00 zł
Wartość doﬁnansowania 1 154 736,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019. Wykonawca opracował koncepcję projektu,
a następnie przystąpił do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich
niezbędnych pozwoleń do wykonania zadania. W ramach inwestycji uporządkowana zostanie
gospodarka wodno–ściekowa w miejscowości Gruta poprzez przebudowę wyeksploatowanych
fragmentów sieci wodociągowej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Pozyskano doﬁnansowanie
na realizację zadania w wysokości 1 154 736,00 zł

Infrastruktura drogowa
Przebudowa drogi gminnej Jasiewo-Gruta Etap III
Wartość całkowita: 837 433,78 zł
Wartość doﬁnansowania: 418 498,56 zł
Środki w ramach doﬁnansowania pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie
programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Kwota 2 000,00 zł to wkład w ramach dwóch umów
partnerskich właścicieli gospodarstw rolnych przylegających do modernizowanej drogi.
Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda
Wartość całkowita: 211 222,48 zł
Wartość doﬁnansowania: 62 510,00 zł
Doﬁnansowanie pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
Modernizacja drogi gminnej nr 41402C w Orlu
Wartość całkowita: 95 764,17 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 041406C Gruta – Orle – poprawa nawierzchni
Wartość całkowita : 81 110,21 zł
Zadanie obejmowało wykonanie remontu nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 041406C
Orle – Gruta. Remont polegał na nałożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej.
W roku 2018 zadanie jest kontynuowane i zostanie poprawiona nawierzchnia na dalszym odcinku
drogi. Planowany koszt inwestycji to kwota 250 000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Mełno PKP-ZZD Mełno
Wartość całkowita : 125 736,00 zł
W ramach tego zadania sporządzono projekt oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 285 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 040137C w Wiktorowie
Wartość całkowita : 277 467,87 zł
Wartość doﬁnansowania: 74 390,00 zł
Na realizację zadania otrzymano doﬁnansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Zmodernizowano drogę dojazdową
do gruntów rolnych o długości ok 430 m.
Przebudowa drogi Plemięta - Stary Folwark
Wartość całkowita: 106 518, 00 zł
Przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na odcinku 800 m. Zakres prac polegał na wykonaniu
jezdni o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów na działki
sąsiednie.
Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Gruta – Annowo do drogi powiatowej nr 1383C
Wartość całkowita: 664 316,64 zł
Wartość doﬁnansowania: 418 333,23 zł
Przebudowa drogi doﬁnansowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku
o długości 1,856 km.
Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo
pomiędzy drogą wojewódzką nr Dw 538 a drogą powiatową nr 1384C
Wartość całkowita: 1 919 501,99 zł
Wartość doﬁnansowania: 920 928,00 zł
W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
dokonano przebudowy drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo o długości 2,336 km.
Zadanie obejmowało poszerzenie i przebudowę drogi oraz poboczy.
Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek
Wartość całkowita : 300 851,96 zł
Wartość doﬁnansowania : 75 200,00 zł
Wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz
utwardzono pobocza kruszywem. Na realizację zadania otrzymano doﬁnansowanie w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta – Mełno
Wartość całkowita : 283 994,36 zł
Na odcinku 1 km wykonano warstwę ścieralną jezdni
w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz
utwardzono pobocza kruszywem.
Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta
Planowana wartość całkowita : 343 900,00 zł
Zadanie zrealizowano w II połowie 2018 r. Na odcinku 1 km przebudowano drogę i pobocza.
Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd
Planowana wartość całkowita 1 050 000,00 zł
Opracowana została dokumentacja projektowa. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie
doﬁnansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wniosek został złożony.
Planowany termin realizacji zadania I półrocze 2019 r.

Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie
Wartość całkowita: 120 287,00 zł
W ramach zadania został wykonany parking przy Ośrodku zdrowia
w Grucie o pow. 125 m² oraz utwardzony teren kostką betonową
przy Zespole Szkół w Grucie o pow. 641 m².
Budowa miejsc postojowych przy świetlicy w Mełnie
Wartość całkowita: 6 901,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi
wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże
Planowana wartość całkowita: 640 010,40 zł
Planowana wartość doﬁnansowania 331 770,00 zł
W ramach inwestycji, która jest kontynuacją zadania i obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości
1,303 km opracowana została dokumentacja za 30 140,40 zł, która umożliwiła otrzymanie
doﬁnansowania na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.
Dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej
DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno
Wartość całkowita: 54 000,00 zł

Oświata
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynków
szkół podstawowych w Słupie, Plemiętach, Boguszewie
i Nicwałdzie
Wartość całkowita: 1 406 874,07 zł
Wartość doﬁnansowania : 800 054,70 zł
Przeprowadzono termomodernizację czterech szkół naszej gminy (m. in. ocieplono ściany budynków,
wymieniono okna, zmodernizowano dach, wymieniono instalacje co,).
Środki w ramach doﬁnansowania pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza oś priorytetowa
2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gruta
Wartość całkowita: 193 507,60 zł
Wartość doﬁnansowania : 176 037,60 zł
Środki pozyskane w ramach doﬁnansowania projektu Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych
Wartość całkowita 16 566,14 zł

Sołectwa
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełnie I i II etap
Wartość całkowita: 489 264,53 zł
Wartość doﬁnansowania: 336 263,00zł
Doﬁnansowanie pozyskane w ramach działania "Odnowa i Rozwój
Wsi" objętego PROW na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy
wiejskiej w Mełnie”.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup
Wartość całkowita: 40 309,93 zł
Środki przeznaczone na remont świetlicy pochodziły w funduszu
sołeckiego Sołectwa Słup oraz z budżetu gminy.
Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Salnie
Wartość całkowita: 19 780,22 zł.
Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem
świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie
Wartość całkowita: 493 381, 49 zł
Wartość doﬁnansowania: 259 359,00 zł
Na realizację zadania otrzymano doﬁnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko—
Pomorskiego.

Sport
Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego
Wartość całkowita: 52 368,74 zł
W ramach inwestycji zakupiono stoły betonowe do gry w tenisa w miejscowościach Gruta, Mełno
i Pokrzywno raz siłownie zewnętrzne w miejscowościach Nicwałd, Mełno ZZD i Mełno Cukrownia.

Tereny zielone
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie
Wartość całkowita: 28 944,96 zł
Wartość doﬁnansowania: 18 825,99 zł
Uporządkowanie i rewitalizacja plaży oraz terenu zielonego wokół
jeziora w Grucie .

Rewitalizacja parku dworskiego.
Wartość całkowita 52 566,60 zł
Wartość doﬁnansowania: 39 471,50 zł
W 2017 r. rozpoczęto prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego
w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego
i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia
16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawią stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz
przywrócą dawne założenia kompozycyjne. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki
roślin. Gmina Gruta otrzymała doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pojazdy
Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego
W 2017 r. udzielono dotacji celowej na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Zakupu
dokonano w grudniu 2017 r.
Z dotacji Urzędu Gminy ,OSP wydała – 696 960,00 zł.

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wartość całkowita: 297 783,00 zł
Wartość doﬁnansowania: 169 519,80 zł (ze środków PFRON)
W 2017 roku w ramach programu „Wyrównywanie różnic między
regionami
III”
zakupiono
autobus
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych
uczestników
Środowiskowego
Domu
Samopomocy.
Zakup samochodu
Wartość całkowita: 58 425,00 zł
Zakupiono samochód Jumper do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zakup ciągnika ogrodowego
Wartość całkowita: 17 000,00 zł
Zakupiono ciągnik ogrodowy służący do pielęgnacji terenów zielonych oraz odśnieżania chodników.
Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów.
Wartość całkowita: 30 750,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne
Utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrówce Królewskiej
Wartość całkowita: 245 005,98 zł
Wartość doﬁnansowania : 245 005,98 zł
Powyższą dotację na utworzenie i wyposażenie ośrodka gmina otrzymała
decyzją Ministra Finansów przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Placówka rozpoczęła swą
działalność od 01.12.2015 r. Zadaniem ŚDS jest budowa sieci wsparcia społecznego, przygotowanie
do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych.
Budynek jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Wartość całkowita: 895 757,14 zł
Wartość doﬁnansowania: 541 842,62 zł
Doﬁnansowanie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku
świetlicy wiejskiej w Plemiętach, Biblioteki w Grucie oraz Urzędu Gminy. Zakończenie zaplanowane jest
na październik 2019 r.
Rewitalizacja cmentarza w Mełnie
Wartość całkowita: 22 605,54 zł
Ułożenie kostką brukową głównych alei cmentarza. Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych.

Ponadto:
•

•
•
•
•
•

•

przekazano szereg dotacji celowych tj. dla Policji, dla Powiatowego Urzędu Pracy, Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, dla jednostek OSP (w tym dotacja celowa
na zakup samochodu strażackiego),
zakupiono 9 wiat przystankowych dla miejscowości: Okonin, Annowo, Mełno, Gruta, Pokrzywno
zakupiono i zamontowano 7 lamp ulicznych w miejscowościach: Okonin, Pokrzywno, Nicwałd,
Jasiewo
przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji społeczno-gospodarczej w miejscowościach Jasiewo, Dąbrówka Królewska i Kitnowo
zakupiono 2 aparaty EKG i przekazano do SP ZOZ w Grucie
demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – na realizację zadania
gmina co roku pozyskuje środki ﬁnansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
montaż tablic informacyjnych z numerami posesji przy drogach zlokalizowanych na terenie naszej
Gminy

