
Plany inwestycyjne na lata 2021-2022 
oświata



Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży

2. Modernizacja łazienek i wentylacji w internacie ZS CKU Gronowo

3. Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo

4. Budowa hali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo



Inwestycje przygotowywane/planowane:

5. Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

6. Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Chełmży

7. Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży

8. Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym w ZS CKU Gronowo



Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży

Opis: Wykonanie nakazów wynikających z ekspertyzy po uwagach Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej. Obejmuje systemy zabezpieczeń ppoż. (np. instalacje sygnalizacji pożaru, 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zabezpieczenie ppoż. budynków poprzez wydzielenie stref 
pożarowych, wykonanie niezbędnych prac budowlanych zabezpieczających przed 
rozprzestrzenianiem się ognia.

Wartość aktualna: 520 tys. zł (dofinansowanie z RFIL).

Status: Po przetargu, wybrany wykonawca, realizacja do końca VIII 2021 r. 



Inwestycje w trakcie realizacji:
2. Modernizacja łazienek i wentylacji w ZS CKU Gronowo

Opis: Kompleksowa modernizacja łazienek i natrysków w internacie Szkoły, w tym również 
wykonanie wentylacji tych pomieszczeń. 

Roboty dotyczą łazienek i natrysków w całym budynku (3 kondygnacje).

Wartość aktualna: 450 tys. zł.

Status: Po przetargu. Realizacja VII-VIII 2021 r.



Inwestycje w trakcie realizacji:
3. Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo

Opis: Budowa nowej hali na maszyny i narzędzia rolnicze. Nowa hala zastąpi istniejącą. 

Przy nowej hali projektowane jest wykonanie zadaszonej wystawki na potrzeby muzeum 
maszyn rolniczych.   

Powierzchnia hali – ok. 825 m2 + wystawa muzeum maszyn rolniczych ok. 220 m2.

Wartość aktualna: 1,6 mln zł.

Status: Dokumentacja w przygotowaniu – III 2021 r. Przetarg – IV 2021 r. 
Realizacja – do końca roku 2021 r.



Inwestycje w trakcie realizacji:
4. Budowa hali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo

Opis: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem. Boisko hali – pełnowymiarowe, dostosowane do 
rozgrywek klasy ogólnopolskiej. Łącznik: szatnie, siłownia, sale fitness, pomieszczenia administracyjne. 
Powierzchnia użytkowa: 2 679 m2. Parter: 2 112 m2. Piętro: 567 m2. Widownia – 250 miejsc na 
trybunach. Ogrzewanie – powietrzne  pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna. Budynek dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość aktualna: 10 mln zł (dofinansowanie RFIL – 3,5 mln zł, w przygotowaniu wniosek o 
dofinansowanie do Ministerstwa Sportu – ok. 30% kosztów i Urzędu Marszałkowskiego – ok. 1 mln zł.

Status: Projekt – III 2021 r. Realizacja VI 2021 – X 2022 r.
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Inwestycje przygotowywane/planowane:
5. Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Opis: Remont elewacji wraz z naprawą gzymsów i cokołów. 
Zabezpieczenie budynku przed wilgocią. 
Wymiana niezbędnych obróbek dekarskich.   

Wartość aktualna: 500 tys. zł.

Status: Przygotowanie dokumentacji – I/IV 2021 r. Przetarg i realizacja – VI 2021 r. 



Inwestycje przygotowywane/planowane:
6. Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

wraz z salami drugiego piętra oraz auli

Opis: Generalny remont sal lekcyjnych (nowe instalacje elektryczne i niskoprądowe): 
- prace ogólnobudowlane, wymiana posadzek i podłóg, 
- naprawa i wymiana drzwi, malowanie ścian, 
- wydzielenie serwerowni oraz jej wyposażenie w sprzęt komputerowy.   

Wartość aktualna: 350 tys. zł.

Status: Dokumentacja w przygotowaniu. Realizacja VI/IX 2021 r. 



Inwestycje przygotowywane/planowane:
7. Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży

Opis: Wykonanie termomodernizacji budynku: ocieplenie elewacji oraz dachu, wymiana niezbędnej 
stolarki okiennej i drzwi. 

Wykonanie niezbędnej wentylacji pomieszczeń, niezbędne prace adaptacyjne.   

Wartość aktualna: 800 tys. zł.

Status: Przygotowanie dokumentacji – I/IV 2021 r. Przetarg i realizacja – VI 2021 r. 



Inwestycje przygotowywane/planowane:
8. Zmiana systemu ogrzewania w warsztacie szkolnym w ZS CKU Gronowo

Opis: Zmiana systemu ogrzewania z uciążliwego systemu wykorzystującego nagrzewnice.   

Wartość aktualna: 90 tys. zł.



25.03.2021 r.


