
Stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich 

 
1. Remonty i przebudowa dróg gminnych  
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne 
nakłady do poniesienia w tych latach to 1.770.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano 
na ten cel 614.924,34 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 110.000,00 zł 
wydatkowano 91.963,92 zł, co stanowi  83,60 % planu.  
 
W 2012 roku zakończono roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych dróg 
bitumicznych na terenie miasta i gminy. Zakończono prace w zakresie remontów dróg 
gminnych, część robót wykonano przy współpracy z firmą naprawiającą drogi po robotach 
związanych z budową sieci wod-kan. Wykonano remonty dróg w miejscowości Uniemino, 
Uniemino Kolonia, Silnowo, Silnowo Dolne, Dąbrowica, Kiełpino, Kolanowo, Okole, Dąbie, 
Juchowo, Łączno, Ciemino, Śmiadowo kolonia, Krągi, Borne Sulinowo ul. Turystyczna. W 
listopadzie przewieziono około 200 ton gruzu kruszonego na doraźne miejscowe naprawy 
dróg gminnych przy współpracy z sołtysami (między innymi: Starowice, Nobliny, 
Kucharowo, Kiełpino, Łączno, Uniemino, Radacz, Krągi).  
 
Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 706.888,26 zł, co stanowi 39,94 % planowanych nakładów. 
 
2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo 
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne 
nakłady do poniesienia w tych latach to 1.100.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano 
na ten cel 166.113,31 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 207.400,00 zł 
wydatkowano 157.332,00 zł, co stanowi 75,86 % planu. 
 
W 2012 roku w ramach zadania zakończono i rozliczono remont chodnika przy ulicy 
Sosnowej w Bornem Sulinowie. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ul. Lipowej 
w Bornem Sulinowie. Przygotowano mapę do celów projektowych budowy chodnika w 
Kiełpinie. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ulicy Jeziornej I etap. Wykonano i 
odebrano remont chodnika przy ulicy Jeziornej II etap.  
 
Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 323.445,31 zł, co stanowi 29,40 % planowanych nakładów. 
 
3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie 
 
Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków 
własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.750.000,00 zł. 
W roku 2009 wydatkowano na ten cel 119.646,00 zł, co stanowi 6,84 % planowanych 
nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie była realizowana.  
 
4. Przebudowa ulicy Krótkiej w Bornem Sulinowie  
 
Inwestycja realizowana w roku 2009 i 2013 z środków własnych gminy. Planowane łączne 
nakłady do poniesienia w tych latach to 140.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 
44.999,90 zł, co stanowi 35,71 % planowanych nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie 
była realizowana. 
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5. Zagospodarowanie nabrzeŜa jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej 
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4.200.000,00 zł. W latach 2009-
2011 wydatkowano na ten cel 35.277,61 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w 
kwocie 27.800,00 zł wydatkowano 26.704,57 zł, co stanowi 96,06 % planu. 
 
W 2012 roku w ramach zadania: zakupiono część materiałów na remont pomostu w Piławie, 
wykonano koszenie plaŜ, nawieziono piasek na plaŜe. 
 
Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 61.982,18 zł, co stanowi  1,48 % planowanych nakładów. 
 
6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy 
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 300.000,00 zł. W latach 2009-2011  
wydatkowano na ten cel 30.366,34 zł. Natomiast w 2012 roku na plan w kwocie 21.500,00 zł 
wydatkowano 21.417,72 zł, co stanowi 99,62 % planu. 
 
W 2012 roku w ramach zadania poniesiono nakłady na remont pomostu w Cieminie, 
zakupiono ławki i kosze na tereny rekreacyjne. Przygotowano tereny pod budowę placu 
zabaw w Rakowie i Kiełpinie. 
 
Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 51.784,06 zł, co stanowi 17,26 % planowanych nakładów. 
 
7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie  
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 400.000,00 zł. W latach 2009-2011 
wydatkowano na ten cel 55.972,44 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 
56.300,00 zł wydatkowano 55.746,70 zł, co stanowi 99,02 % planu. 
 
W 2012 roku w ramach zadania zakupiono kontener-szatnie dla klubu sportowego w 
Radaczu. Zakupiono ławki i kosze. Zakupiono blachę na pokrycie wiaty na terenie 
rekreacyjnym w Śmiadowie koloni. 
 
Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 111.719,14 zł, co stanowi 27,93 % planowanych nakładów. 
 
8. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie 
 
Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326.000,00 zł. W 2009 roku 
wydatkowano na ten cel 10.606,11 zł, co stanowi 3,25 % planowanych nakładów. W latach 
2010-2012 inwestycja nie była realizowana. 
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9. Dostosowanie istniejącego obiektu kulturalno-oświatowego w Bornem Sulinowie na 
cele edukacji ekologiczno-przyrodniczej  
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500.000,00 zł. W 2010 roku na 
wydatkowano 29.444,91 zł, co stanowi 5,89 % planowanych nakładów. W latach 2011-2012 
inwestycja nie była realizowana. 
 
10. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych  
 
Inwestycja realizowana w latach 2008-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.631.378,00 zł. W latach 2008-2011 roku 
wydatkowano na ten cel 867.272,62 zł. Natomiast w 2012 roku na stworzenie stref w 
miejscowościach Silnowo i Krągi na plan po zmianach w kwocie 896.014,50 zł wydatkowano 
894.523,66 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym: 
- środki własne gminy                          358.509,16 zł 
- inne        536.014,50 zł 
 
Inwestycję pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Krągi 
zakończono w 2012 roku.  
 
Ogółem w latach 2008-2012 wydatkowano na Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne 
Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych środki w 
kwocie 1.761.796,28 zł, co stanowi 66,95 % planowanych nakładów. 
 
11. Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowisk na terenie gminy 
 
Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 475.000,00 zł. W roku 2009 
wydatkowano na ten cel 5.317,85 zł, co stanowi 1,12 % planowanych nakładów. W latach 
2010-2012 inwestycja nie była realizowana. 
 
12. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi w Bornem 
Sulinowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2005-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 3.400.000,00 zł, przy czym do 2012 roku 
wydatkowano ogółem 3.028.967,40 zł, z tego: 
- z środków gminy   1.451.327,23 zł 
- z innych   1.577.640,17 zł 
Natomiast w 2012 roku na plan w kwocie 98.000,00 zł wydatkowano 96.665,46 zł, co stanowi 
98,64 % planu. 
 
W 2012 roku były prowadzone prace remontowe w budynku socjalnym. Roboty remontowo-
budowlane prowadzone są przez gminną grupę budowlaną. W drodze postępowania 
zamówień publicznych. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie barierek 
schodowych. 
 
Ogółem w latach 2005-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 3.125.632,86 zł, co stanowi 91,93 % planowanych nakładów. 
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13. Modernizacja systemów grzewczych budynków uŜyteczności publicznej, w tym 
termomodernizacja budynków - szkoły w m. Silnowo, m.  Juchowo, m. Jeleń 
 
Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 i w 2013 roku z środków własnych gminy i 
innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł. W latach 
2010-2011 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 46.647,04 zł, co stanowi 2,34 % 
planowanych nakładów. W 2012 roku inwestycja nie była realizowana. 
 
14. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Łubowie na pomieszczenia 
dydaktyczne (w tym pracownię komputerową) 
 
Inwestycja realizowana w 2010 roku. Na plan po zmianach w kwocie 29.883,51 zł 
wydatkowano 29.883,51 zł, co stanowi 100 % planu.  
 
W ramach zadania wyremontowano salę na pracownię komputerową oraz zakupiono tablicę 
interaktywną. Zadanie wykonano i rozliczono.  
 
15. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie  
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.550.656,00 zł, przy czym do 2012 roku 
wydatkowano ogółem 1.101.237,52 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 
456.731,11 zł wydatkowano 456.355,92 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego: 
- z środków gminy   283.090,72 zł 
- z innych   173.265,20 zł 
 
W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono. 
 
Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 1.557.593,44 zł, co stanowi 100,45 % planowanych nakładów. Inwestycję 
zakończono w 2012 roku.  
 
16. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w 
Bornem Sulinowie  
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.242.063,00 zł, przy czym do 2012 roku 
wydatkowano ogółem 498.615,03 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 783.462,88 
zł wydatkowano 782.266,50 zł, co stanowi 99,85 % planu, z tego: 
- z środków gminy   155.152,55 zł 
- z innych   627.113,95 zł 
 
W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono. 
 
Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 1.280.881,53 zł, co stanowi 103,13 % planowanych nakładów. Inwestycję 
zakończono w 2012 roku. 
 
17. Rozbudowa z przebudową obiektu słuŜby zdrowia w Łubowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i 2012-2013 z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 466.570,00 zł, przy czym do 2012 
roku wydatkowano ogółem 35.689,85 zł, co  stanowi 7,65 % planowanych nakładów.  
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18. Przebudowa obiektu słuŜby zdrowia w Silnowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i w roku 2013 z środków własnych i innych. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 493.890,00 zł, przy czym do 2012 
roku wydatkowano ogółem 34.002,94 zł, co stanowi 6,89 % planowanych nakładów.  
 
19. Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo  
 
Inwestycja realizowana w roku 2011. W 2011 roku na plan po zmianach w kwocie 
102.931,84 zł wydatkowano 102.931,84 zł, co stanowi 100 % planu, z tego: 
- z środków gminy   40.227,11 zł 
- z innych   62.704,73 zł 
 
W ramach zadania zbudowano wiaty śmietnikowe w miejscowościach Piława, Silnowo i 
Jeleń  – „Punkty selektywnej zbiórki odpadów” oraz zakupiono 93 szt. pojemników na 
plastik, papier i szkło.  
 
W 2011 roku zadanie zostało zakończone.  
 
20. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2005-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 15.000.000,00 zł, przy czym do 
2012 roku wydatkowano ogółem 12.840.000,00 zł, w tym: 
- środki z budŜetu gminy   4.340.000,00 zł 
- inne      8.500.000,00 zł 
co stanowi 85,60 % planowanych nakładów.  
 
21. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. 
Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie  
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2013-2014 i po 2014 roku z 
środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 
2.000.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 53.412,71 zł, co stanowi 2,67 
% planowanych nakładów.  
 
 
22. Adaptacja budynku powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-
oświatowy  
 
Inwestycja realizowana w latach 2004-2010 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.262.093,42 zł. W w/w okresie wydatkowano 
2.262.093,42 zł, z tego: 
- środki z budŜetu gminy     507.093,42 zł 
- inne     1.755.000,00 zł 
co stanowi 100 % kosztów inwestycji. 
 
W 2010 roku zadanie zostało zakończone.  
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23. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 i w 2013 roku z środków własnych gminy. 
Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910.000,00 zł, przy czym do 2012 
roku wydatkowano ogółem 398.355,20 zł, co stanowi 43,78 % planowanych nakładów. 
 
24. Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie  
 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy 
i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.900.000,00 zł.  
 
25. Przebudowa stadionu piłkarskiego w Łubowie  
 
Inwestycja realizowana do 2011 roku i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy i 
innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 600.000,00 zł. Do 2012 
roku wydatkowano 36.191,55 zł, co stanowi 6,04 % planowanych nakładów.  
 
26. Budowa kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku z 
środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 
2.700.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 61.000,00 zł, co stanowi 2,26 
% planowanych nakładów.  
 
W 2012 roku inwestycja nie była realizowana. 
 
27. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo  
 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014  z środków własnych gminy. Planowane 
łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 540.000,00 zł.  
 
 
28. Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie 
 
Inwestycja realizowana w latach 2011-2012 z środków własnych gminy. Planowane nakłady 
do poniesienia w tych latach to 73.995,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 7.995,00 zł. W 2012 
roku na plan po zmianach w kwocie 62.730,00 zł wydatkowano 62.730,00 zł, co stanowi 100 
% planu. 
 
W 2012 roku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowano wejścia.  
 
Ogółem w latach 2011-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w 
kwocie 70.725,00 zł, co stanowi 95,58 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 
2012 roku. 
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29. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego oraz organizację 
szkółki tenisowej 
 
Inwestycja będzie realizowana w roku 2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
nakłady do poniesienia w tym roku to 425.717,00 zł, z tego: 
- środki z budŜetu gminy     212.867,00 zł 
- inne        212.850,00 zł 
 
30. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej i edukacyjnej 
 
Inwestycja zrealizowana w roku 2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne 
nakłady do poniesienia w tym roku to 200.000,00 zł. Na plan po zmianach w kwocie 
128.228,60 zł wydatkowano 128.228,60 zł, co stanowi 100 % planu, z tego: 
- środki z budŜetu gminy      32.228,60 zł 
- inne         96.000,00 zł 
 
W 2012 roku wykonano pomost przy plaŜy Zielonej. Zadanie zakończono i rozliczono.  
 
Ogółem w roku 2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 
128.228,60 zł, co stanowi 64,11 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 
roku 
 
31. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie  
 
Inwestycja będzie realizowana w 2012-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i 
innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2.500.000,00 zł. Inwestycja nie 
była realizowana w 2012 roku.  
 
32. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie 
gminy  
 
Inwestycja realizowana w latach 2005-2015 z środków własnych gminy. Planowane nakłady 
do poniesienia w tych latach to 1.415.423,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 299.770,61 zł. 
W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 48.476,00 zł wydatkowano 47.829,77 zł, co 
stanowi 98,67 % planu. 
 
W 2012 roku zakończono prace nad planem miejscowym dla m. Kiełpino. Środki obejmują: 
koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, przygotowania 
dokumentacji związanej z planem miejscowym dla miejscowości Dąbrowica, Komorze,  
Juchowo, Piława, Silnowo, Jelonek i Grabno; jak równieŜ koszty związane z operatami 
szacunkowymi w sprawie naliczania opłat planistycznych. 
 
W latach 2005-2012 wydatkowano ogółem 347.600,38 zł, co stanowi 24,56 % planowanych 
nakładów.  
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33. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy straŜackiej w Bornem 
Sulinowie  
 
Inwestycja realizowana w latach 2011-2014 z środków własnych gminy i innych. Planowane 
nakłady do poniesienia w tych latach to 1.290.000,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 
30.000,00 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 2.891,16 zł wydatkowano 2.891,16 
zł, co stanowi 100 % planu. 
 
W 2012 roku zakupiono materiały na wykonanie przyłącza wodociągowego. 
 
W latach 2011-2012 wydatkowano ogółem 32.891,16 zł, co stanowi 2,55 % planowanych 
nakładów.  


