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Październik 2018 
Publikacja sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Dragacz 

Kierujemy do Państwa kolejny biuletyn informacyjny. Naszym 
zamierzeniem jest przekazywanie bieżących informacji dotyczących 
najważniejszych działań podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy 
Dragacz. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. 

 

PODSUMOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH W LATACH 2015 - 2016 
 
 

  

Wydatki sołeckie 
Inwestycje 

Gminne 
Inwestycje 
Drogowe 

Łącznie FUDNUSZ 
SOŁECKI 

URZĄD GMINY 

Grupa Osiedle 
wojskowe 74 242,52 zł 22 000,00 zł  4 519 294,35 zł   215 791,38 zł   4 831 328,25 zł  

Dragacz 70 925,07 zł  -  2 567 232,59 zł   372 378,76 zł   3 074 517,83 zł  

Michale 59 206,69 zł 250 000,00 zł  1 084 514,99 zł   1 679 035,28 zł   3 072 756,96 zł  

Fletnowo 44 023,88 zł  -  1 227 063,66 zł   1 622 506,08 zł   2 893 593,62 zł  

Górna Grupa 44 039,26 zł  -  180 181,12 zł   2 261 453,70 zł   2 485 674,08 zł  

Dolna Grupa 57 781,81 zł 20 650,47 zł  1 247 799,52 zł   103 012,50 zł   1 429 244,30 zł  

Wielkie 
Stwolno 37 299,97 zł 136 760,00 zł  450 000,00 zł  -   624 059,97 zł  

Grupa Cywlna 16 600,00 zł 2 500,00 zł  298 497,00 zł   215 791,38 zł   533 388,38 zł  

Wielki Lubień 39 219,80 zł 19 400,00 zł  45 882,79 zł   425 000,00 zł   529 502,59 zł  

Wielkie 
Zajączkowo 25 181,45 zł 15 650,52 zł -  425 000,00 zł   465 831,97 zł  

Mniszek 22 247,08 zł 65 064,54 zł  94 726,25 zł   261 840,67 zł   443 878,54 zł  

Bratwin 49 685,92 zł 44 649,60 zł  234 703,03 zł   -  329 038,55 zł  

    Razem  20 648 833,63 zł  

 
 
 

WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTW I 
WPROWADZENIEM FUNDUSZU SOŁECKIEGO W LATACH 2016 - 2018 

Rada Gminy w 2015 r. podjęła uchwałę o wprowadzeniu Funduszu 
Sołeckiego, czyli wyodrębnionej kwoty z budżetu gminy, obliczanej na 
podstawie liczby mieszkańców (według danych GUS) danego sołectwa. 
Dzięki tej uchwale od 2016 r. każde sołectwo ma co roku do dyspozycji 
fundusz sołecki i tylko mieszkańcy na specjalnym zebraniu mają prawo 
decydować na co chcą go przeznaczyć. Mogą to być wydatki inwestycyjne 
(np. remonty lub wyposażenie świetlic, opracowanie projektów 
rozbudowy świetlicy, czy np. projektu budowy chodnika itp.). Ale 
mieszkańcy mogą także zadecydować o przeznaczeniu Funduszu 
Sołeckiego na np. organizację imprez sołeckich. Zgodnie z ogólnopolską 
ustawą o funduszu sołeckim gminy, które taki fundusz wprowadzają co 
roku otrzymują z budżetu państwa częściowy zwrot poniesionych kosztów. 
Nasza gmina otrzymała: 

w 2017 r. kwotę 71 606, 36 zł jako częściowy zwrot funkcjonowania 
funduszu w roku 2016 kiedy to wydaliśmy na fundusz sołecki łączną kwotę 
267 777,41 zł; 

w 2018 r. kwotę 74 907,13 zł jako częściowy zwrot funkcjonowania 
funduszu w roku 2017 kiedy to wydaliśmy na fundusz sołecki łączną kwotę 
285 741,49 zł; 

w roku 2018 planujemy wydać łączną kwotę 340 945,65 zł, a częściowy 
zwrot od tej kwoty otrzymamy w 2019 r. 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wydatków inwestycyjnych w 
latach 2016 – 2018 związanych głównie z działalnością świetlic, 
sfinansowanych zarówno przez Fundusz Sołecki, jak i dodatkowo z 
budżetu Urzędu Gminy. W podsumowaniu tym nie uwzględniono 
wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury sołeckiej, czyli np. opłat za 
przeglądy i naprawy placów zabaw, kwot związanych z zapłatą za prąd, 
wodę, ścieki, ogrzewanie, zakup środków czystości czy kosztów 
prowadzonych zajęć świetlicowych. Podajemy tylko koszty inwestycji o 
charakterze trwałym, które zostały wykonane w naszych sołectwach w 
latach 2016 – 2018. 



Bratwin: 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Remont świetlicy wiejskiej - płytki, wentylacja, adaptacja 
pomieszczeń magazynowych ( koszt: 9 000,00 zł), 

2. Urządzenie miejsca wypoczynku, zakup mebli ogrodowych, ławy, 
stoły ( koszt: 3 450,00 zł), 

3. Wyposażenie kuchni przy świetlicy ( koszt: 2 748,92 zł). 
2017 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

4. Remont instalacji elektrycznej na parterze w świetlicy 
(koszt: 15 399,60 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
5. Remont świetlicy: wymiana grzejników 7 szt., malowanie ścian, 

naprawa hydrauliki (koszt 7 434,00zł), 
6. Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup odkurzacza, karniszy, 

lodówki, RTV, gier dla dzieci ( koszt:7 000,00 zł). 
2018 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

7. Instalacja elektryczna w budynku świetlicy (koszt: 10 050,00 zł), 
8. Remont elewacji świetlicy ( koszt: 19 200,00 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
9. Remont pomieszczeń na piętrze w świetlicy ( koszt: 13 800,00 zł), 
10. Wymiana drzwi na piętrze w świetlicy ( koszt: 3 953,00 zł), 
11. Montaż rolet w pomieszczeniu na piętrze w świetlicy  

( koszt: 2 300,00 zł). 
Dolna Grupa 
2015 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

1. Budowa boiska do gry w piłkę oraz niwelacja skarpy przy świetlicy 
w Dolnej Grupie ( koszt: 12 300,00 zł), 

2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa skarpy, 
budowa schodów, utwardzenie terenu ( koszt: 13 700,00 zł), 

3. Doposażenie świetlicy w sprzęt ( koszt: 997,83 zł), 
4. Modernizacja Sali komputerowej - 6 zestawów (koszt: 8 999,52 zł), 

 

5. Zagospodarowanie boiska do gry w piłkę ( koszt: 507,10 zł). 
2017 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

6. Konserwacja podsufitki w świetlicy w Dolnej Grupie 
(koszt: 8 350,47 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
7. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, budowa schodów cz.II  

( koszt: 13 992,54zł), 
8. Doposażenie świetlicy w monitoring zewnętrzny:  

( koszt: 4 995,49zł), 
9. Adaptacja pomieszczenia świetlicy na kuchni ( koszt: 2 657,57zł), 

2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

10. Zakup zmywarki do naczyń ( koszt: 999,99 zł), 
11. Rozbudowa monitoringu świetlicy o 3 kamery i zakup urządzenia 

podtrzymującego pracę UPS ( koszt: 2 791,99 zł), 
12. Uzupełnienie wyposażenia świetlicy ( koszt: 1 599,57 zł), 
13. Adaptacja pomieszczenia socjalnego świetlicy na pomieszczenie do 

podgrzewania i rozkładania posiłków ( koszt: 6 540,21 zł), 
 
Dragacz: 
2016 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

1. Zakup działki pod plac zabaw ( koszt: 26 000,00 zł), 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

2. Zagospodarowanie terenu pod siłownię ( koszt: 27 005,96 zł), 
2017 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

3. Zakup urządzeń i przygotowanie terenu pod plac zabaw  
( koszt: 37 981,41 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
4. Utrzymanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu: 

 (koszt: 7 700,00 zł), 
5. Doposażenie świetlicy: obniżenie sufitów, malowanie:  

(koszt: 18 271,11 zł); 
2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

6. Podniesienie estetyki terenu siłowni i placu zabaw  
(koszt: 17 948,00 zł), 

 



Fletnowo 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Budowa wiaty oraz utwardzenia terenu pod wiatę  
( koszt: 13 885,88 zł), 

2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

2. Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą cz. II  
( koszt: 14 138,00zł), 

2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

3. Utwardzenie terenu pod wiatę Polbruk ( koszt: 16 000,00 zł; termin 
realizacji: do 16 XI 2018 r.) 

 
Grupa Cywilna 
2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Zakup piłkochwytów i bramek na boisko do piłki nożnej:  
( koszt: 14 000,00zł), 

2. Wyposażenie świetlicy w gry i zabawy edukacyjne/ piłkarzyki, stół 
do pingponga, gry planszowe ( koszt: 2 000,00zł), 

3. Zakup: rolety okienne: ( koszt: 600,00zł). 
2018 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

4. Remont dachu świetlicy koszt: 2 500,00 zł, 
 
Górna Grupa 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego  
( koszt: 13 541,20 zł), 

2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

2. Budowa wiaty za budynkiem GOKSiR: ( koszt: 21 000,00zł). 
2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
Budowa progów zwalniających na ul. Piaskowej (koszt: 9 498,06 zł), 
 

Grupa Osiedle wojskowe 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Urządzenie siłowni zewnętrznej ( koszt: 24 711,60 zł), 
2. Położenie polbruku ( koszt: 1 035,66 zł), 

2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

3. Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego 
wzdłuż placu zabaw: (koszt: 9 600,00zł), 

4. Wyposażenie boiska piłki nożnej: zakup dwóch bramek, czterech 
tuneli montażowych do bramki, dwóch siatek do bramek, zakup i 
postanowienie płotu przy boisku piłki nożnej, budowa boiska do 
piłki plażowej ( koszt: 10 201,50zł), 

5. Zakup i montaż garażu ( koszt:: 2 160,00zł), 
6. Tablica informacyjna: (koszt: 1 680,00zł). 

2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

7. Położenie nowego chodnika z kostki polbrukowej na ul. Libeckiego 
od budynku nr 2 do ul. Koszarowej ( koszt: 18 774,16 zł), 

8. Budowa parkingu na ul. Szarych Szeregów ( koszt: 6 079,60 zł). 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

9. Zgodnie z planowanymi wydatkami budżetowymi urząd sfinansuje 
za ok. 22 000 zł opracowanie projektu budowlanego świetlicy 
sołeckiej. 

 
Michale 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy (zakupy - 
urządzenia kuchenne do świetlicy, wyposażenie świetlicy, sprzęt IT 
( koszt: 15 581,94 zł), 

2. Doposażenie placu zabaw (koszt: 8 377,75 zł), 
2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
Doposażenie świetlicy w sprzęt ruchomy: szyld do świetlicy, cement, siatka 
maskująca, folia, duży namiot promocyjny, płotki maskujące ściany, 
piłkarzyki, piłki, materiały papiernicze, farby 
 



konserwacyjne, ławy, stoły, stół do tenisa, zakup drukarko- 
kopiarki, opłata za Internet ( koszt:10 931,00zł), 

4. Doposażenie placu zabaw: przegląd pl. zabaw i siłowni tłuczeń  
( koszt:13 000,00zł); 

2018 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

5. Zakup budynku na świetlicę sołecką (koszt: 250 000 zł) 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

6. Doposażenie siłowni (koszt: 11 316,00 zł). 
 
Mniszek 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej (koszt: 11 287,08 zł) 
2017 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

2. Dokumentacja projektowa świetlicy w Mniszku  
(koszt: 16 482,00 zł), 

3. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Mniszku  
(koszt: 17 220,00 zł), 

4. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Mniszku 
(koszt: 9 963,00 zł), 

5. Remont pomieszczeń w świetlicy w Mniszku (koszt: 21 399,54 zł).  
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

6. Remont świetlicy: instalacja elektryczna, zakupy, naprawy                        
( koszt:10 960,00 zł) 

2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

7. brak zadań o charakterze inwestycyjnym 
 
Wielki Lubień 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

1. Utwardzenie terenu jako miejsce postojowe dla samochodów przy 
świetlicy wiejskiej (koszt: 15 469,80 zł), 

2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
 

2. Remont świetlicy: malowanie świetlicy, zakup kuchenki gazowo- 
elektrycznej (koszt:16 750,00zł); 

2018 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

3. Remont dachu w świetlicy ( koszt: 6 000 zł), 
4. Remont elewacji świetlicy ( koszt: 13 400,00 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
5. Doposażenie kuchni w nowe meble w świetlicy (koszt: 7 000,00 zł). 

 
Wielkie Stwolno 
2016 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

1. Wymiana elektrycznej instalacji zasilającej w świetlicy w Wielkim 
Stwolnie (koszt: 25 215,00 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
2. Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa na terenie 

przyległym do świetlicy (materiały na ogrodzenie, zakup narzędzi 
porządkowych, zakup materiałów zadaszenia, zakup stołów i ław 
(koszt: 12 994,97 zł), 

2017 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

3. Remont świetlicy: malowanie świetlicy, zakup kuchenki gazowo- 
elektrycznej (koszt:16 750,00zł); 

2018 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

4. Remont elewacji świetlicy ( koszt: 92 100,00 zł), 
5. Dofinansowanie zakupu siłowni zewnętrznej ( koszt: 19 445,00 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
6. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (koszt: 7 555,00 zł). 

 
Wielkie Zajączkowo 
2015 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

1. Ułożenie chodnika przy świetlicy ( koszt: 6 350,00 zł), 
2016 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
 
 



2. Utwardzenie terenu jako miejsce postojowe dla samochodów przy 
świetlicy wiejskiej o powierzchni 258 m2 ( koszt: 11 000,00 zł), 

3. Zakup kuchni gazowej (koszt: 1 883,45 zł),  
2017 r. 
Zadania realizowane przez Urząd Gminy: 

4. Remont elewacji świetlicy w Wielkim Zajączkowie  
(koszt: 15 650,52 zł), 

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 
5. Remont zaplecza świetlicy wraz z zakupem AGD:  

(koszt: 4 300,00zł), 
6. Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem sportowym: 

zakup wyposażenia boiska wraz z akcesoriami sportowymi oraz 
transport piasku, wykop pod boisko, zakup agrowłókniny, cementu, 
rury: (koszt: 4 000,00zł); 

2018 r. 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 

7. Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego – dwóch 
lodówek (koszt: 3 998,00 zł), 

 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2015 – 2018 
 
Wielkie Stwolno 
2018 r. 

1. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP 
koszt 450 000 zł 
Bratwin 
2015 r. 

1. Remont kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej  
koszt 177 129,62 zł ( w tym 43 973,41 zł odszkodowania) 

2. Remont dachu w Szkole Podstawowej 
koszt 43 973,41 zł 

2017 - 2018 r. 
3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej do 

miejscowości położonych przy wale przeciwpowodziowym 
koszt 13 600 zł 
 
 

Michale 
2015 r. 

1. Termomodernizacja Gimnazjum 
Koszt 397 972,99 zł (w tym 250.000,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego  
w Świeciu) 

2. Generalny remont pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum w Michalu 
Koszt 532 742,00 
2017 r. 

3. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej 
koszt 25 100 zł 

4. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej związany z reformą edukacji 
i dostosowaniem sal do potrzeb młodszych dzieci 

Koszt 128 700, 00 zł (uzyskaliśmy 30 000,00 zł subwencji na to zadanie) 
 
 
Dragacz 
2015 r. 

1. Zakup dwóch działek budowlanych z przeznaczeniem na budowę 
przedszkola w Dragaczu 

koszt 117 203,77 
2. Ułożenie kostki przed Szkołą Podstawową w Dragaczu oraz montaż 

piłkołapów wzdłuż boiska  
koszt 37 000,00 zł 
2016 r. 

3. Budowa szatni w Szkole Podstawowej  
koszt 99 209,93 zł 
2017 r. 

4. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej  
koszt 11 400 zł 
2017 – 2018 r. 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej III etap 
koszt 2 232 920,37 zł 
2018 r. 

6. Budowa IV etapu kanalizacji – aktualizacja dokumentacji na potrzeby 
złożenia wniosku o dofinansowanie unijne 

koszt 69 498,52 zł 
 
Wielki Lubień  
2018 r. 

1. Montaż piłkochwytów przy boisku sołeckim  
koszt 6 500 zł 



Wielkie Zajączkowo 
2017 r. 

1. Modernizacja remizy OSP 
koszt 39 382,79 zł 
 
Fletnowo 
2016 r. 

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
koszt 1 226 941,66 zł 
2017 r. 

2. Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części 
miejscowości  

koszt 122 000 zł 
 
Dolna Grupa 
2015 r. 

1. Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego na ul. Wrzosowej  
w Dolnej Grupie 

Koszt 48 983,52 zł 
2. Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w łączniku między tzw. 

„starym” i „nowym” osiedlem w Dolnej Grupie 
Koszt 33 210 zł 

3. Wykonanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Dolnej 
Grupie 

Koszt 28 850,00 
2016 r. 

4. Budowa oświetlenia typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami 
mieszkaniowymi 

koszt 33 333,00 zł 
2018 r. 

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przychodni zdrowia 
koszt 1 103 423,00 zł (uzyskaliśmy 312 969,81 zł dofinansowania unijnego z 
RPO) 
 
Górna Grupa 
2015 r. 

1. Wykonano projekt na przebudowę budynku GOKSiR w Górnej Grupie 
Koszt 30 000,00 zł 
2017 r. 

2. Budowa placu zabaw przy przedszkolu  
Koszt 38 389,60 zł 

3. Budowa dwóch wiat przy stadionie sportowym 
koszt 66 791,52 zł 
2018 r. 

4. Remont dachu na budynku GOKSiR, położenie blachodachówki 
(inwestycja zostanie zaproponowana radnym podczas październikowej, 
wykonanie - listopad) 

koszt 45 000 zł 
 
Grupa osiedle wojskowe 
2015 r. 

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  
koszt 436 917,36 (w tym 250.000,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego  
w Świeciu) 

2. Budowa boiska do gry w piłkę w Grupie 
koszt 12 300 zł 
2016 r. 

3. Wyposażenie filii przychodni zdrowia 
koszt 40 000 zł 
2017 r. 

4. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej 
koszt 1 265 526,67 zł 
2018 r. 

5. Budowa przedszkola 
koszt 2 746 050,32 zł (uzyskaliśmy 1 874 850,17 zł dofinansowania unijnego  
z RPO)  

6. Opracowanie projektu budowlanego świetlicy sołeckiej 
koszt 18 500 zł 
 
Grupa osiedle cywilne 
2015 r. 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu  
koszt 292 497 zł 
2017 r. 

2. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu osiedla  
koszt 6 000 zł 
 
Mniszek 
2016 – 2018 r. 

1. Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów inwestycyjnych w Nowych Marzach 

koszt 94 726,25 zł 



Pozostałe inwestycje 
2015 r.  

1. Budowa nowej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
strony www 

koszt 19 000 zł (uzyskaliśmy 14 400,00 zł dofinansowania z Ministerstwa 
Cyfryzacji) 
2017 – 2018 r. 

2. Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych 
Koszt 80 070,20 zł 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy (na budynku urzędu 
i osób prywatnych, które przystąpiły do projektu) 

Koszt 402 402,00 zł (uzyskaliśmy 212 245,96 zł dofinansowania unijnego z RPO) 
2017 – 2022 r. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy, w 
miejscach wskazanych przez sołtysów (inwestycja realizowana wg zasady 
przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”; na aktualnym etapie inwestycja 
zaprojektowana w całości, z wyłączeniem odcinka w pasie drogi krajowej 
w Dolnej Grupie ze względu na brak ostatecznych uzgodnień i decyzji 
GDDKiA; realizacja montażu słupów oświetleniowych po raz kolejny 
zostanie przesunięta w czasie podpisaniem odpowiedniego aneksu do 
umowy, ponieważ opóźnienia nie wynikają z winy wykonawcy) 

koszt 1 296 100 zł 
 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2015 – 2018 
 

Rok Utwardzony odcinek drogi Miejscowość Koszt 

2015 1. Modernizacja drogi powiatowej 
nr 1231C Górna Grupa – Grupa 
 

Grupa 
Górna Grupa 

koszt dofinansowania gminnego 
575 000 zł (koszt całkowity 789 
165,51 zł) 

2. Ulica Piaskowa Górna Grupa 210 554 zł (w tym pozyskaliśmy 
84 000 zł dofinansowania z 
FOGRu) 

3. Wykonanie dokumentacji drogi 
rowerowej wzdłuż drogi krajowej 
nr 16 (od mostu do ronda w Dolnej 
Grupie) 
 

Dragacz 
Dolna Grupa 
 

135 915,00 zł 
 

 
 
 

 4. Utwardzenie kruszywem łamanym 
(na grubość 10-30 cm) 300 
metrowego odcinek drogi przy 
jeziorze fletnowskim 
 

Fletnowo 14 760,00 zł 

5. Utwardzenie kruszywem łamanym 
(na grubość 10-30 cm) ok. 700- 
metrowego odcinka drogi 

Wiąskie Piaski 34 440,00 zł 

2016 1. Ulica Pocztowa i Piaskowa Górna Grupa 856 005,29 zł ( w tym 
pozyskaliśmy 420 002 zł 
rządowego dofinansowania z 
tzw. "schetynówek" i 280 000 zł 
dofinansowania ze Starostwa 
Powiatowego) 

2. Droga gminna Michale – Dragacz 
(przy sklepie ogrodniczym) 

Michale 
Dragacz 

530 791,91 zł ( w tym 
pozyskaliśmy 326 029,00 zł 
unijnego dofinansowania z 
PROWu) 

3. Tzw. "Droga Lubelska" Michale 499 327,67 zł (w tym 
pozyskaliśmy  131 250,00 zł 
dofinansowania z FOGRu) 

4. Droga powiatowa Mniszek – Stare 
Marzy (dojazdowa do 
ThyssenKrupp) 

Mniszek 
Stare Marzy 

199 840,67 dotacji gminnej dla 
Starowstwa Powiatowego 

5. Odcinek drogi gminnej od zjazdu 
przy Galerii Kominków do ul. Pod 
Stokami 

Dolna Grupa 35 055,00 zł 

2017 1.Drogi na osiedlu mieszkaniowym 
(etap I) 

Fletnowo 926 606,08 zł ( w tym 
pozyskaliśmy 550 000 zł 
dofinansowania ze Starostwa 
Powiatowego) 

2. Droga powiatowa Wielki – Lubień 
– Wielkie Zajączkowo wraz z budową 
chodnika 

Wielki Lubień 
Wielkie 
Zajączkowo 

850 000 dotacji gminnej dla 
Starostwa Powiatowego 

3. Droga gminna Michale – Górna 
Grupa (etap I) 

Michale 
Górna Grupa 

603 756,30 zł ( w tym 
pozyskaliśmy 71 300, 00 zł 
dofinansowania z FOGRu) 

4. Droga gminna Michale – Dragacz 
(wykonanie utwardzenia zakrętu 
łączącego dwa odcinki dróg 
utwardzone w 2016 r.) 

Michale 
Dragacz 

132 510,36 zł 

5. Próg zwalniający na drodze 
osiedlowej 

Dragacz 39 025,30 zł 

 



2018 1. Drogi na osiedlu mieszkaniowym 
(etap II) 

Fletnowo 681 140,00 zł 

2. Droga gminna Michale – Górna 
Grupa (etap II) – realizacja listopad 
2018 r. 

Michale 
Górna Grupa 

996 867,00  zł ( w tym 
pozyskaliśmy 144 000, 00 zł 
dofinansowania z FOGRu) 

3. Droga do byłego POMu Michale 114 000,00 zł 

4. Wykonanie projektu modernizacji 
drogi gminnej Grupa – Mniszek 

Grupa 
Mniszek 

74 000,00 zł 

5. Wykonanie projektu utwardzenia 
dojazdu do autostrady dla 
mieszkańców Mniszka i Nowych 
Marz przy pomniku żołnierzy 
radzieckich 

Mniszek 
Nowe Marzy 

25 000,00 zł 

2018 
- 
2019 

1. Droga gminna od wjazdu przy 
stacji GENERON w kierunku osiedla 

Dragacz Pomimo zabezpieczonych 
środków finansowych w 
budżecie na 2018 r. i rozpisanych 
kilkukrotnie przetargów nie 
udało sie zrealizować zadań ze 
względu na zbyt wysokie koszty 
oferentów. W X 2018 r. ponownie 
rozpiszemy przetarg z terminem 
wykonania na 2019 r. 

2. Droga gminna prowadząca do 
firmy LIMPOL (zapewniona dotacja 
firmy LIMPOL w wysokości 300 
000,00 zł) 

Fletnowo 

3. Ścieżka rowerowa od ronda w 
Dolnej Grupie do szkoły w Grupie 
(otrzymaliśmy dofinansowanie unijne 
z RPO w wysokości 468 561,42 zł) 

Dolna Grupa 
Grupa 

 
 

GOPS – SPADEK WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu w 2017 r. objął 
wsparciem w ramach pomocy społecznej 11% mieszkańców gminy. Liczba 
ta w ostatnich latach systematycznie spada ( w roku 2016 było to ponad 12 
% a w 2015 ponad 14% mieszkańców gminy). Regularnie spada również 
wysokość nakładów finansowych na świadczenia pieniężne. Wiąże się to ze 
spadkiem korzystających z pomocy oraz programem 500+, dzięki któremu 
znaczna liczba rodzin z terenu gminy nie wymaga już wsparcia GOPS. W 
2017 roku wzrosły natomiast nakłady na świadczenia niepieniężne – usługi 
opiekuńcze i opłaty gminy za pobyt osób w domach pomocy społecznej i 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Systematycznie wzrasta liczba 
osób starszych i niesamodzielnych wymagających wsparcia w formie usług 
opiekuńczych. Przede wszystkim zabezpieczane są usługi u osób 
samotnych ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz 
 

kodeksu rodzinnego w pierwszej kolejności zobowiązanymi do pomocy są 
członkowie najbliższej rodziny, wstępni oraz zstępni czyli rodzice i dzieci 
osoby wymagającej pomocy. W związku z ogólnopolskim trendem 
starzenia się społeczeństwa, który obserwujemy również na terenie gminy, 
w najbliższych latach działania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej skupiać się będą na pomocy seniorom, nie tylko finansowej czy 
w formie świadczeń niepieniężnych ale przede wszystkim polegające na 
aktywizacji środowiska osób starszych. W roku 2019-2020 gmina Dragacz 
planuje utworzyć w nowo powstałej świetlicy w Michalu Klub Senior+, a w 
przyszłości jeśli będzie takie zapotrzebowanie zostanie rozważona 
możliwość utworzeniu dziennego domu samopomocy dla mieszkańców 
gminy Dragacz. 
 

SZACOWANIE SZKÓD W ROLNICTWIE W ZWIĄZKU Z TEGOROCZNĄ 
SUSZĄ 
 
Wójt Gminy Dragacz wystąpiła w dniu 11.06.2018 roku do Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego o powołanie Gminnej Komisji do spraw 
oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w gospodarstwach 
rolnych. Komisja została powołana w składzie: 
1. Bartłomiej Łobocki – przedstawiciel rolników ( przewodniczący )  
2. Małgorzata Siczek – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
3. Michał Sendyk – przedstawiciel Izby Rolniczej 
4. Agnieszka Kowalska– przedstawiciel rolników 
5. Barbara Kowalska – przedstawiciel rolników 
6. Katarzyna Czarnota – przedstawiciel rolników 
 
Gminna Komisja szacowała straty w 141 gospodarstwach na terenie Gminy 
w okresie od czerwca do sierpnia. Warto zaznaczyć, że członkowie komisji 
jak każdego roku pracowali bez żadnego wynagrodzenia. 
W związku z niesprawiedliwymi zasadami naliczania średniego plonu z 
upraw warzyw, w szczególności upraw pod osłonami ( pomidor, ogórek ), 
a co za tym idzie nieadekwatnej metody szacowania zysków, rolnicy w 
naszej gminie chcą wyrazić swój protest wobec przyjętego przez 
ministerstwo sposobu naliczania szacowanej wysokości plonów i zysków. 
Zastosowana metodyka obliczeń jest nieadekwatna do rzeczywistości i 
 



uniemożliwia wielu osobom otrzymanie odszkodowania za pozostałe 
uprawy. 
Wszyscy zainteresowani rolnicy złożyli swój podpis na listach pod 
protestem, którym dysponowali Sołtysi. Protest zostanie w najbliższym 
czasie skierowany do Ministra Rolnictwa, Wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego, posłów i senatorów z naszego okręgu, Izby Rolniczej, a także 
wszystkich instytucji zaangażowanych w proces szacowania szkód w 
rolnictwie. 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM ERASMUS + REALIZOWANY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM.16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE 
– relacja wicedyrektor Anny Klucznik 

Od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. bierzemy udział w projekcie Digital 
Emphaty w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo 
strategiczne- współpraca szkół.  

Z inicjatywy dyrektora szkoły Piotra Kowalskiego oraz Dominiki 
Klimackiej- nauczyciela języka angielskiego, wiosną 2017 r. przyłączyliśmy 
się do wniosku w ramach programu Erasmus + do szkoły w Lindau 
/Niemcy/ wraz z pozostałymi uczestnikami o przyznanie środków na jego 
realizację przez Komisję Unii Europejskiej. W sierpniu 2017 r. 
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź o przyjęciu nas do programu. 

Koordynatorem szkolnym jest Katarzyna Dorau, a nadzór merytoryczno- 
finansowy nad projektem pełni dyrektor szkoły Piotr Kowalski. 

Uczestnikami tego programu jest 7 szkół z 7 krajów: Niemcy, Turcja, 
Holandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska. Większość szkół 
podobnie jak w SP w Grupie ma w swojej społeczności uczniów 
cudzoziemskich.  
Inauguracyjne spotkanie organizacyjne odbyło się w SP w Grupie- 
21.11.2017r, w którym uczestniczyli nauczyciele ze wspomnianych wyżej 
krajów. Jego celem było zaplanowanie szczegółowych działań, które będą 
realizowane w ramach projektu. Nasi goście brali udział w 
zorganizowanych przez nas wycieczkach do Grudziądza, Torunia i 
Gdańska. Poznali atrakcje historyczne tych miast i ciekawe miejsca takie jak 
 

np. Muzeum „Solidarności” oraz uczyli się wypiekać tradycyjne toruńskie 
pierniki. 

Cała społeczność naszej szkoły została włączona w powitanie gości i 
przygotowanie programu artystycznego. Program miał charakter 
wielokulturowy- zaprezentowaliśmy piosenki w językach naszych gości, 
które wykonywali uczniowie i nauczyciele i tańce z różnych stron świata. 

W przygotowanie uroczystości włączyli się także rodzice uczniów, którzy 
przygotowali tradycyjne polskie potrawy jako poczęstunek dla naszych 
gości. Wszyscy goszczeni przez nas nauczyciele byli pod ogromnym 
wrażeniem programu oraz bardzo sprawnej organizacji spotkania. 
Zachwycali się pięknym i oryginalnym wystrojem wyremontowanej szkoły. 
Goście obserwowali w różnych klasach fragmenty lekcji, które dotyczyły 
krajów ich pochodzenia, rozmawiali z uczniami po angielsku, robili zdjęcia, 
aby pokazać je w swoich szkołach. 

Najważniejszym celem projektu jest wymiana doświadczeń edukacyjnych 
pomiędzy kadrami szkół uczestniczących w projekcie, zapoznanie się z 
kwestią wielokulturowości w krajach europejskich oraz wykorzystanie 
nowoczesnych technologii do komunikacji pomiędzy uczniami i 
nauczycielami uczestniczącymi w projekcie. W trakcie całego projektu 
organizowane są 3 spotkania dla nauczycieli /w Polsce, Portugalii i we 
Włoszech/, w których bierze udział po 3 nauczycieli z każdej ze szkół. 
Ponadto są planowane 3 wyjazdy z uczniami do Niemiec, Holandii i 
Hiszpanii, w których uczestniczy po 2 nauczycieli i po 3 uczniów z każdego 
kraju. 

Działania uczniów biorących udział w projekcie dotyczą wielu obszarów, 
polegają m.in. na: 

- nakręceniu krótkiego filmu o zachowaniu pokoju na świecie; 

- stworzeniu Quizu wiedzowego oraz prezentacji multimedialnej o swoim 
kraju dla pozostałych uczestników; 
 
 
 



- wprowadzeniu do programu informatycznego dotyczącego 
programowania; 

Projekt uczy współpracy, otwartości, tolerancji i rozwija zainteresowania 
innymi krajami i ich kulturami, zachęca do nauki języków obcych. Pozwala 
nawiązywać przyjaźnie z osobami z innych krajów. W związku z 
koniecznością wykonania działań w ramach projektu, Szkoła Podstawowa 
w Grupie pozyskała wysokiej klasy kamerę cyfrową i aparat fotograficzny. 
Uczniowie z SP w Grupie, którzy uczestniczą w wyjazdach zagranicznych 
zostali zakwalifikowani do nich na podstawie stopnia znajomości języka 
angielskiego, oceny zachowania oraz zaangażowania w działalność 
edukacyjno- społeczną szkoły. 

Od 8- 14 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły gościli w miejscowości 
Lindau w Niemczech. Spotkali się tam z kolegami z pozostałych 6 krajów 
uczestniczących w projekcie. Wspólnie poznawali kulturę goszczącego ich 
kraju, specyfikę systemu edukacyjnego oraz sytuacje uczniów 
obcojęzycznych w Niemczech. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, 
mieszkali w domach swych niemieckich kolegów i zwiedzali piękną 
Bawarię. 

Następny wyjazd w ramach tego międzynarodowego projektu odbędzie się 
we wrześniu 2018 r. do Holandii. 

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH  W LATACH 2015 - 2018 DZIAŁAŃ 
RADNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO BRUNONA HANA 

Brunon Han jest radnym powiatowym od 2010 roku. Poprosiliśmy o 
krótkie sprawozdanie z działalności radnego podczas bieżącej kadencji 
(2014 -2018r.) W okresie tym nasz reprezentant podjął następujące 
działania: 

1. Składał interpelacje w sprawie przywrócenia posterunku policji w 
G. Grupie, czego pośrednim efektem było utworzenie posterunku w 
Dragaczu. 

2. Uczestniczył w pracach przy tworzeniu „mapy drogowej” powiatu 
świeckiego i monitorował jej realizację. W naszej gminie to droga z 

 

2. Tryla do Lubienia, z Grupy do G. Grupy, z Dragacza do Michala oraz 
droga z Michala do Sartowic. Czeka jeszcze odcinek w Bratwinie, 
który będzie realizowany w 2019 r. Są jeszcze inne drogi przyjęte do 
realizacji, ale to już poza kadencją. 

3. Składał zapytania w sprawach dotyczących mieszkańców naszej 
gminy odnośnie kursowania autobusów, umiejscowienia 
przystanków autobusowych, działalności „Nowego Szpitala” w 
Świeciu, działalności poszczególnych wydziałów Starostwa 
Powiatowego i skarg na poszczególnych jego pracowników. 

4. Inicjował działania ( petycje mieszkańców, wysyłanie dokumentacji 
fotograficznej, składanie interpelacji na sesjach Rady Powiatu) 
mające na celu remont drogi wojewódzkiej 272 prowadzącej z D. 
Grupy, przez Grupę do Jeżewa. Mimo obietnic dyrektora WZD i 
Marszałka Sejmiku, do remontów jeszcze nie przystąpiono. 

5. Jako radny powiatowy uczestniczy w tych sesjach Rady Gminy, na 
które jest zapraszany. Chce mieć obraz problemów, z jakimi boryka 
się gmina i jej mieszkańcy.  

6. Stara się pomagać w kontaktach gmina – powiat. 
7. Aktywnie działa na rzecz społeczności Grupy. Dzięki jego 

inicjatywie i przy dużym zaangażowaniu jego wysiłku fizycznego 
powstało blisko szkoły boisko do piłki siatkowej plażowej. Był 
inicjatorem zorganizowania w szkole w trakcie roku szkolnego po 
południu zajęć sportowych dla mężczyzn (siatkówka) i aktywnie w 
nich uczestniczy. Współpracuje z sołtysem, organizując dla dzieci 
zabawy sportowe w ramach imprez sołeckich na powitanie i 
pożegnanie lata.  

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO 
UDZIELONE OD STYCZNIA 2018 R. 
 

L.P. PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

TRYB 
ZAMÓWIENIA 

ZŁOŻONE OFERTY WYBRANY 
WYKONWCA 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 

„Przebudowa dróg 
gminnych na 
terenie gminy 
Dragacz o łącznej 
długości 2735 m  z  

Przetarg 
nieograniczony 
z podziałem na 

4 części 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.   „Przebudowa 
dróg gminnych na 
terenie gminy 
Dragacz o łącznej 
długości 1935m  z 
podziałem na 2 
części”:  
 
Część I – Zadanie 
pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej, 
wewnętrznej we 
Fletnowie w 
odcinku o 
długości 670 m 
 
 
 
Część II -  Zadanie 
pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 
0537003 Górna 
Grupa – Michale - 
II etap obejmujący 
drogę dojazdową 
do gruntów 
rolnych o  
długości  odcinka 
1.265 m w 
Michalu”  

Przetarg 
nieograniczony 
z podziałem na 

2 części 

 
 
 
 
 
 
1.Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka 3, 86 -100 
Świecie, z ceną oferty 
1.187.664,27 zł i 84 m-
ce gwarancji. Złożono 
tylko jedna ofertę. 
 
 
 
1.Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka 3, 86 -100 
Świecie, z ceną oferty 
1.395.928,98 zł i 84 m-
ce gwarancji. Złożono 
tylko jedna ofertę. 
 

 
 
 
 
 
Postępowanie 
unieważnione 
z uwagi na 
cenę 
najkorzystniej
szej oferty 
przewyższają
cej kwotę jaką 
zamawiający 
zamierzał 
przeznaczyć 
na 
sfinansowani
e zadania. 

 
Postępowanie 
unieważnione 
z uwagi na 
cenę 
najkorzystniej
szej oferty 
przewyższają
cej kwotę jaką 
zamawiający 
zamierzał 
przeznaczyć 
na 
sfinansowani
e zadania. 

3.  „Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
budynku Gminnej 
Przychodni 
Zdrowia w Dolnej 
Grupie wraz z 
przebudową 
kotłowni z 
węglowej na 
biomasę” 

Przetarg 
nieograniczony 

1.  Zakład Remontowo – 
Budowlany REM – BUD 
Sp. J. Matczyn ski, 
Kosin ski, Rybicki, ul. 
Dąbrowskiego 15, 86 -
300 Grudziądz, z ceną 
oferty brutto: 
1.107.394,33 zł i 60 m-
cy gwarancji. 
2.  Firma „LEMAR” s. c. 
M.W. Lewandowscy, 
Górna Grupa, ul. 
Forteczna 18, 86 -134 
Dragacz, z ceną oferty 
brutto: 1.087.000,00 zł 
i  84 m-ce gwarancji. 

Firma 
„LEMAR” s. c. 
M.W. 
Lewandowscy
, Górna Grupa, 
ul. Forteczna 
18, 86 -134 
Dragacz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podziałem na 4 
części”:  
 
Część I – Zadanie 
pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej, 
wewnętrznej we 
Fletnowie w 
odcinku o długości 
670 m”,  
 
 
 
Część II – Zadanie 
pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 
0537009 we 
Fletnowie – II etap  
na odcinkach o 
łącznej długości 
800 m”.  
 
Część III -  
Zadanie pn.: 
„Przebudowa 
drogi gminnej nr 
0537003 Górna 
Grupa – Michale - 
II etap -  
obejmujący drogę 
dojazdową do 
gruntów rolnych o  
długości  odcinka 
1.265 m w 
Michalu”. 
 
Część IV – Zadanie 
pn.: „Utwardzenie 
drogi gminnej, 
wewnętrznej na 
odcinku o długości 
350 m w Michalu”,  

 1.Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
Sp. z o.o., ul. Laskowicka  
3, 86-100 Świecie, z ceną 
oferty: 775.316,07 zł i 60 
m-cy gwarancji. Złożono 
tylko jedną ofertę. 

 
 
 
1. Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka  3, 86-100 
Świecie, z ceną oferty: 
667.824,58 zł i 60 m-cy 
gwarancji. Złożono 
tylko jedną ofertę. 
 
 
1. Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka  3, 86-100 
Świecie, z ceną oferty: 
910.582,38 zł i 60 m-cy 
gwarancji. Złożono 
tylko jedną ofertę. 
 
 
 
 
1. Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka  3, 86-100 
Świecie, z ceną oferty: 
98.676,75 zł i 60 m-cy 
gwarancji. Złożono 
tylko jedna ofertę. 

Postępowanie 
unieważnione 
z uwagi na 
cenę 
najkorzystniej
szej oferty 
przewyższają
cej kwotę jaką 
zamawiający 
zamierzał 
przeznaczyć 
na 
sfinansowanie 
zadania. 

 
Przedsiębiors
two Budowy 
Dróg i Mostów 
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka  3, 
86-100 
Świecie. 
 
 
 
Postępowanie 
unieważnione 
z uwagi na 
cenę 
najkorzystniej
szej oferty 
przewyższają
cej kwotę jaką 
zamawiający 
zamierzał 
przeznaczyć 
na 
sfinansowanie 
zadania. 
 
 
Przedsiębiors
two Budowy 
Dróg i Mostów  
Sp. z o.o., ul. 
Laskowicka  3, 
86-100 
Świecie. 



4.  „Udzielenie 
Gminie Dragacz 
kredytu 
długoterminoweg
o w kwocie 
1.450.000,00 zł na 
pokrycie 
wydatków 
inwestycyjnych 
nie znajdujących 
pokrycia w 
planowanych 
dochodach gminy 
na realizację 
zadań 
inwestycyjnych 
pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 
0537009 we 
Fletnowie – II 
etap” w kwocie 
650.000,00 zł, 
„Utwardzenie 
drogi do byłego 
POM-u w 
Michalu” w 
kwocie 
100.000,00 zł, 
„Zakup 
nieruchomości na 
świetlice w 
Michalu” w 
kwocie 
250.000,00 zł 
oraz „Dotacja dla 
OSP Wielkie 
Stwolno – zakup 
samochodu 
pożarniczego” w 
kwocie 
450.000,00 zł. 

Przetarg 
nieograniczony 

1. Getin Noble Bank SA, 
ul. Przyokopowa 33, 01 
– 208 Warszawa, z ceną 
brutto oferty: 
324.567,24 zł i stałą 
marz ą: 1,95%. 
2. Bank Gospodarstwa 
Krajowego, ul. 
Chełmin ska 28, 87 -100 
Torun , z ceną brutto 
oferty: 227.621,82 zł i 
stałą marz ą: 0,86%. 
3.  Bank Spo łdzielczy w 
S wieciu ul. Wojska 
Polskiego 127A, 86 -100 
S wiecie,  z ceną brutto 
oferty: 194.853,15 zł i 
stałą marz ą:  0,49%. 
4. Bank Spo łdzielczy w 
Brodnicy Oddział w 
Grudziądzu, ul. 
Starorynkowa 2/4, 86 – 
300 Grudziądz, z ceną 
brutto oferty: 
280.306,64 zł i stałą 
marz ą: 1,45%. 
 
 
 

Bank 
Spółdzielczy 
w Świeciu ul. 
Wojska 
Polskiego 
127A, 86 -100 
Świecie. 

5.  „Bankowa 
obsługa budżetu 
gminy Dragacz”. 

Przetarg 
nieograniczony 

 

1. Bank Spo łdzielczy w 
S wieciu ul. Wojska 
Polskiego 
127A, 86 -100 S wiecie,  
z ceną brutto oferty: 
129.680 zł. Zamo wienie 
udzielone na okres 4 lat. 
Złoz ono tylko jedną 
ofertę.  

Bank 
Spółdzielczy 
w Świeciu ul. 
Wojska 
Polskiego 
127A, 86 -100 
Świecie. 

6. „Budowa ścieżki 
rowerowej Dolna 
Grupa – Grupa”. 

Przetarg 
nieograniczony 

W dwóch kolejnych 
postępowaniach nie 
złożono  żadnej oferty.  

Postępowania 
unieważnione z 
uwagi na brak 
ofert. 

7.  Przebudowa drogi 
gminnej nr 0537003 
Górna Grupa – 
Michale - II etap 
obejmujący drogę 
dojazdową do 
gruntów rolnych o  
długości  odcinka 
1.265 m w Michalu” . 
 

Przetarg 
nieograniczony 

1. Przedsiębiorstwo 
Budowy Dro g i Mosto w Sp. 
z o.o., ul Laskowicka 3, 86 -
100 S wiecie, z ceną brutto 
oferty: 1.166.096,33 zł i 84 
m-ce gwarancji. 
2. Przedsiębiorstwo Robo t 
Drogowych „DROBUD” Sp. 
z o.o., ul. 1 Maja 61,  87-
200 Wąbrzez no,  z ceną 
brutto oferty: 
996.867,13zł i 84 m-ce 
gwarancji. 
3. F.H.U. „KIC–TRANS” 
Piotr Ro z ycki, ul. 
Broniewskiego 4, 86-140 
Drzycim,  z ceną brutto 
oferty: 1.052.847,84 zł i 60 
m-cy gwarancji. 

Przedsiębiorst
wo Robót 
Drogowych 
„DROBUD” Sp. z 
o.o., ul. 1 Maja 
61,  87-200 
Wąbrzeźno. 

 
OGŁOSZENIA 
 
Gazyfikacja gminy 
W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców przypominamy, że Polska Spółka Gazownictwa wyraziła 
chęć gazyfikacji części miejscowości w naszej gminie. Inwestycja zostanie zrealizowana w momencie, gdy gaz 
będzie doprowadzany do jednostki wojskowej w Grupie, czyli ok. 2021 -2022 roku. 
"Czyste powietrze" w Gminie Dragacz 
We wtorek, 2 października 2018 r. w świetlicy w Dolnej Grupie odbyło się spotkanie zorganizowane przez 
pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska "Czyste powietrze". Spotkanie było poświęcone 
programowi, którego realizację rząd zaplanował na najbliższe lata. Program obejmuje dofinansowanie dla osób 
prywatnych do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje u inspektor ds. ochrony 
środowiska, p. Katarzyny Kaczmarek w pokoju nr. 8 w Urzędzie Gminy. 
Opłata melioracyjna 
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Dragacz, a w szczególności osobom nowo zamieszkałym, o 
obowiązku ponoszenia opłaty melioracyjnej. Każdy właściciel działki objęty działalnością Związku Wałowego 
oraz każdy na gruntach, którego znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej jest zobowiązany do uiszczania 
co rocznej opłaty melioracyjnej, według stawek obowiązujących w Związku Wałowym w Dragaczu. Obowiązek 
ten wynika z ustawy Prawo wodne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52-33-251-60 w poniedziałki w godzinach od 730 do 1530 
oraz we wtorki od godz. 730 do 1700. 
Autobus PKS 
Informujemy, że autobus relacji Grudziądz – Wielkie Stwolno o godz 1630 został wycofany z rozkładu jazdy ze 
względu na zbyt małą ilość osób korzystających na tej trasie. Mimo wielu starań i podjętych negocjacji zostaną 
wycofane od marca 2019 roku z rozkładu jazdy autobusy relacji Grudziądz – Wielkie Stwolno oraz Grudziądz - 
Wielkie Zajączkowo w niedziele niehandlowe. Czynimy starania i liczymy na poprawę obsługi tych linii w dni 
powszednie. 
Reklamy przy drogach 
Informujemy, że za ustawienie reklamy przy drogach pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego. Jej 
wysokość uzależniona jest od kategorii drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklama w terenie 
zabudowanym może być ustawiona w odległości 25 metrów od krawędzi drogi. Natomiast obowiązuje całkowity 
zakaz stawiania reklam w obszarze niezabudowanym. Prosimy o przestrzeganie przepisów. 


