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Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację 

przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2017-2028 w 2017 roku (do załącznika nr 13) 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM 

Limit 2017 – 8.729.447,82 zł, wykonanie – 8.505.648,77 zł, tj. 97,44% planu 

 
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRA-

MAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O 

FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Limit 2017 – 520.045,52 zł, wykonanie – 489.242,52 zł, tj. 94,08% planu 

 
Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez 

współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” 

- Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna  

Limit 2017 – 66.636,00 zł, wykonanie – 65.894,57 zł, tj. 98,89% planu 

Projekt realizowany był od 2014 roku w Gimnazjum nr 2. W ramach Projektu w 2017 roku: 

 w marcu br. uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu 

projektowym w programie Erasmus+, zorganizowanym przez Smith's Wood Sports 

College - szkołę partnerską w Birmingham w Anglii. Uczniowie uczestniczyli w 

normalnych zajęciach szkolnych razem z kolegami z Birmingham oraz w specjalnie 

przygotowanych lekcjach plastyki, historii, informatyki i przyrody poznając system 

edukacji w Wielkiej Brytanii w praktyce. Nauczyciele zapoznali się z brytyjskim 

systemem edukacyjnym. W czasie spotkania nauczyciele i uczniowie zwiedzili Londyn, 

Warwick, muzeum czekolady Cadbury World, oceanarium The Sea Life Centre, 

Birmingham i muzeum nauki Thinktank Science Museum, 

 w maju br. grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum uczestniczyła w ostatnim spotkaniu 

projektowym, zorganizowanym przez szkołę partnerską z Kalmar w Szwecji. Uczniowie 

brali udział w lekcjach i specjalnych zajęciach integracyjnych. Ponieważ nie odbyło się 

planowane na październik 2016 roku spotkanie w Turcji, drużyna turecka przygotowała 

poczęstunek, upominki i zabawy, aby przybliżyć kulturę Turcji. Uczestnicy spotkania 

zwiedzili Kalmar, wyspę Olandię ze stacją ornitologiczną Ottenby oraz latarnię morską, a 

w drodze powrotnej do Polski zwiedzili Kopenhagę, 

 we wszystkich klasach Gimnazjum odbyły się specjalne godziny wychowawcze 

poświęcone debacie na temat dyskryminacji, odwagi moralnej i wartości, 

 obchodzono Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, który ma na celu wzmożenie 

działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i 

dyskryminacji na świecie. Uczniowie poznali historię święta, różnorodne formy 

obchodów święta oraz instytucje i akcje przeciw rasizmowi i antysemityzmowi w Polsce, 

 obchodzono Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, którego celem jest promowanie 

porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy oraz uczynienie Unii 

Europejskiej przyjaznym miejscem do życia dla obywateli w starszym wieku, 

 obchodzono w ramach Projektu Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci. 
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Łączne wydatki na Projekt wyniosły w latach 2014-2017 137.001,48 zł, w końcowym 

rozliczeniu Projektu uwzględniono odwołanie ze względów bezpieczeństwa ostatniego 

spotkania projektowego, które miało się odbyć w IV kwartale 2016 roku w Turcji. 

 

Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2017 – 140.786,99 zł, wykonanie – 140.721,26 zł, tj. 99,95% planu 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 od 2016 roku. Celem głównym Projektu jest 

wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku 

pracy. Projektem objętych jest 282 uczniów w ramach zajęć dodatkowych z matematyki, 

przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego oraz 9 nauczycieli prowadzących 

zajęcia. W 2017 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody. Projekt 

realizowany będzie do czerwca 2018 roku.  

 

Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum 

nr 1 w Gostyninie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2017 – 150.911,09 zł, wykonanie – 147.846,40 zł, tj. 97,97% planu 

Projekt realizowany jest od 2016 roku, jego celem jest wyższy poziom kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W projekcie bierze udział 11 nauczycieli i 151 

uczniów, którzy objęci są dodatkowymi zajęciami z matematyki, fizyki, chemii, geografii, 

biologii, informatyki i języka angielskiego. Projekt realizowany będzie do czerwca 2018 roku.  

 

Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z 

regionu płockiego i gostynińskiego – Usprawnienie pracy Urzędu  

Limit 2017 – 63.205,64 zł, wykonanie – 52.944,75 zł, tj. 83,76% planu 

Projekt realizowany w Urzędzie Miasta Gostynina. W 2017 roku zakupiono sprzęt 

komputerowy i wyposażenie biurowe na potrzeby Projektu, W ramach zadania „Wdrożenie 

rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji 

klientów w Urzędzie Miasta” zrekrutowano 28 pracowników, przeprowadzono spotkania 

badawcze, ankietyzację klientów Urzędu, sporządzono „Diagnozę stanu faktycznego, 

definicję klientów urzędu i katalog usług”, „Badanie satysfakcji klienta”, „Opracowanie 

standardów obsługi klienta i monitorowanie satysfakcji klienta” i rozpoczęto negocjacje 

dotyczące wprowadzenia tych dokumentów. W ramach zadania „Doskonalenie kompetencji 

kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych” zrekrutowano 32 

pracowników na szkolenia i 5 pracowników na studia podyplomowe. Pracownicy 

uczestniczyli w szkoleniach: „Opłata śmieciowa”, „Sprawozdawczość budżetowa i 

finansowa”, „Prawo budowlane i akty wykonawcze – warsztaty”, „Rozliczanie podatku VAT 

w JST”, „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, „Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 

zakresie dotyczącym nieruchomości Skarbu Państwa”, „Przyjmowanie i ocena operatów 

szacunkowych w postepowaniach cywilnych”, „Opracowanie, realizacja, aktualizacja i 

monitorowanie planów rewitalizacji”, „Dokumenty urzędowe w postaci elektronicznej”, 

„Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne”, „Ochrona 

danych osobowych”. 2 pracowników rozpoczęło studia podyplomowe na kierunku „Prawo 

podatkowe”, 3 pracowników na kierunku  „Administracja i zarządzanie dla kadry 

zarządzającej administracji publicznej”. W ramach zadania „Uruchomienie w urzędach 

partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego” uzyskano zgodę od Ministra 

właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji na uruchomienie Punktu Potwierdzania 

profilu zaufanego, przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną i dokonywano 

potwierdzeń profili zaufanych, pracownicy Urzędu pomagali zakładać konta na ePUAP 

klientom Urzędu i mieszkańcom miasta. 
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W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2017 – 88.977,13 zł, wykonanie – 73.714,46 zł, tj. 82,85% planu 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 3. W 2017 roku przeprowadzono rekrutację 

uczniów, w wyniku której wyłoniono 104 chętnych, którzy brali udział w dodatkowych 

zajęciach z matematyki (72 godziny), przyrody (72 godziny), zajęć komputerowych (72 

godziny) i języka niemieckiego (36 godzin). Do projektu zrekrutowano 36 nauczycieli, którzy 

wzięli udział w szkoleniu „Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem metody 

eksperymentu, wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce” oraz w zakresie prowadzenia zajęć 

w oparciu o zwalidowany produkt "Mały inżynier". Doposażono pracownie przyrody, 

matematyki, informatyki, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany 

będzie do 28 czerwca 2019 roku. 

 

Moje pasje – moją przyszłością – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2017 – 9.528,67 zł, wykonanie – 8.121,08 zł, tj. 85,23% planu 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1, która jest szkołą koordynująca, partnerami 

w projekcie są szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcia), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji 

(Vinkovci). Celem głównym projektu jest stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i 

zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i 

wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji do pracy i współpracy online. 

Projekt realizowany jest głównie podczas zajęć dodatkowych, w dwóch grupach (klubach 

Erasmus+) 15-osobowych dla uczniów klas IV-V oraz dla uczniów klas VI-VII przez 10-

osobową grupę nauczycieli pracującą wspólnie z uczniami nad zadaniami projektu. Kluby 

będą współpracowały również na poziomie międzynarodowym. W ciągu dwóch lat trwania 

projektu uczniowie i nauczyciele spotkają się czterokrotnie. W dniach 29.11-02.12 2017r. w 

Grecji odbyło się 3-dniowe robocze spotkanie projektowe partnerów współpracujących przy 

projekcie, w którym uczestniczyło 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego. Każda ze 

szkół zaprezentowała miasto oraz szkołę z której pochodzi. Przedstawiciele poszczególnych 

krajów partnerskich przedstawili efekty dotychczas podjętych działań oraz wyznaczyli 

kolejne działania do realizacji. Wyjazd był również okazją do tego, aby poznać historię i 

kulturę Grecji.  

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2017 – 1.047.766,00 zł, wykonanie – 1.047.766,00 zł, tj. 100,00% planu 

 

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz   

z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych 

po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-

usługowego” – Budowa targowiska miejskiego  

Limit 2017 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 1.042.600,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2017 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji. 

 

W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2017 – 5.166,00 zł, wykonanie – 5.166,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2017 roku zakupiono zestaw multimedialny do realizacji Projektu. 

 
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Limit 2017 – 213.426,30 zł, wykonanie – 179.829,74 zł, tj. 84,26% planu 
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Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty  

Limit 2017 – 209.200,00 zł, wykonanie – 175.603,44 zł, tj. 83,94% planu 

Wydatki na dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego ponoszone były od 1 września br. w związku z ogłoszonym konkursem 

dla niepublicznych przedszkoli na realizację tego zadania. 

 

Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów – 

Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta  

Limit 2017 – 4.226,30 zł, wykonanie – 4.226,30 zł, tj. 100,00% planu 

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb ustalenia lokalizacji i 

zgłoszenia montażu 9 tablic edukacyjno-informacyjnych upamiętniających "Wielokulturowy 

Gostynin". Wydatki na realizację przedsięwzięcia planowane są w 2018 roku. 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2017 – 6.948.210,00 zł, wykonanie – 6.788.810,51 zł, tj. 97,71% planu 

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – Poprawa gminnej infrastruktury 

drogowej 

Limit 2017 – 274.371,00 zł, wydatkowano 274.370,84 zł tj. 100,00% planu  

W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla modernizacji 

drogi i dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej w ulicy 

Floriańskiej. Wykonana w 2017 roku modernizacja obejmowała sfrezowanie starej i 

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1607m2, wykonanie chodników i 

zjazdów z kostki betonowej na powierzchni 915m2 oraz wymianę krawężników na długości 

382mb.  

 

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 134.842,00 zł, wydatkowano 134.841,06 zł tj. 100,00% planu  

W 2016 roku opracowano projekt budowlany. W 2017 roku po stronie południowej ulicy 

wykonano chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 870m2 oraz wymieniono 

krawężniki na długości 290mb i obrzeża na długości 460mb. 

 

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – Poprawa 

miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 11.607,00 zł, wydatkowano 11.574,02 zł tj. 99,72% planu  

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji odcinka 

drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, zapłacono zaliczkę na poczet usunięcia kolizji z 

istniejącą linią energetyczną i wykonano modernizację odcinka drogi. Zgodnie z umową z 

Zakładem Energetycznym w 2017 roku wykonano przebudowę linii energetycznej i 

uregulowano końcową płatność za jej przebudowę. 

 

Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna – Dybanka – Poprawa gminnej 

infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 710.000,00 zł, wydatkowano 689.377,50 zł tj. 97,10% planu  

W latach ubiegłych uregulowano własność gruntów i wykonano projekt budowlany, w 2017 

roku wybudowano drogę gminną szerokości 6m długości 300mb z betonu asfaltowego, 

kanalizację deszczową i chodnik z kostki betonowej  szerokości 2m. 
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Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – 

Komunalne budownictwo mieszkaniowe  

Limit 2017 – 3.984.000,00 zł, wykonanie – 3.924.537,55 zł, tj. 98,51% planu 

W latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną 

budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz 

dokumentację techniczną dla budowy budynków. Budowę budynku wielorodzinnego z 60 

lokalami socjalnymi rozpoczęto w 2016 roku, czynności odbiorowe zakończono 28 września 

2017 roku. Zadanie obejmowało budowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, 

wykonanie przyłączy i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wykonanie miejsc postojowych, dojść i dojazdów z ukształtowaniem terenu, wykonanie 

oświetlenia terenu, drenażu opaskowego i zagospodarowanie terenu i zieleni. Po rozliczeniu 

kosztów inwestycji przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat w 

kwocie 1.763.228,80 zł. 

 

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz 

z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków 

mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe 

Limit 2017 – 1.051.141,00 zł, wykonanie – 1.044.548,93 zł, tj. 99,37% planu 

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2016 roku 

wykonano termomodernizację i częściowy remont budynku przy ul. 3-go Maja 14, 

obejmujący wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian 

zewnętrznych, wzmocnienie fundamentów, roboty dekarskie, roboty ogólnobudowlane 

wewnętrzne. W 2017 roku wykonano roboty rozbiórkowe, przebudowano klatki schodowe i 

wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz nowe instalacje sanitarne c.o., c.w.u. 

wod-kan., elektryczne i wentylacyjne. 

 

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych – Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym 

Limit 2017 – 130.631,00 zł, wykonanie – 130.630,97 zł, tj. 100,00% planu 

W 2016 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, opracowano dokumentację projektową. W 2017 roku wydzielono klatkę 

schodową, wykonano grawitacyjny system oddymiania w klatce schodowej, okładziny 

schodów z gresu, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe, 

zamontowano lampy w kuchni i zapleczu, położono panele podłogowe, wykonano roboty 

sanitarne i instalacyjne.  

 

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – Rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej 

Limit 2017 – 410.966,00 zł, wydatkowano 409.975,65 zł tj. 99,76% planu  

W 2016 roku opracowano dokumentację i wykonawca rozpoczął roboty budowlane. W 2017 

roku zakończono roboty budowlano-montażowe związane z budową placu zabaw, wykonano 

utwardzenie ścieżek i bezpieczną nawierzchnię piaskową, zamontowano urządzenia 

zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw, wybudowano instalację oświetlenia terenu, boisko 

do siatkówki plażowej i ogrodzenie huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 

Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej 

Limit 2017 – 35.671,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, jednak z uwagi na 

niedotrzymanie planowanych terminów opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na 
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budowę przez wykonawcę odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono kary 

umowne. 

 

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - 

zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego 

Limit 2017 – 4.613,00 zł, wydatkowano 4.612,50 zł tj. 99,99% planu  

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej i uregulowano I transzę za jej 

wykonanie, końcowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji i prace adaptacyjne 

planowane są w 2018 roku. 

 

Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wydatki na modernizację ulicy planowane są w 2018 roku na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej w 2015 roku. 

 

Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - 

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 33.210,00 zł, wydatkowano 33.210,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. Budowa dróg 

przewidziana jest w 2019 roku. 

 

Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja  - Poprawa miejskiej 

infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 9.225,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną, na podstawie której w 2018 roku 

zostaną zrealizowane prace modernizacyjne. 

 

Modernizacja ul. Bema  - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 11.070,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na niedotrzymanie 

terminów jej opracowania i nie uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę, 

odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono kary umowne. Przedsięwzięcie będzie 

kontynuowane w 2018 roku. 

 

Budowa chodnika w ul. Słonecznej  - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 5.043,00 zł, wydatkowano 5.043,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika, 

roboty drogowe planowane są w 2018 roku. 

 

Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - 

Likwidacja barier architektonicznych 

Limit 2017 – 7.995,00 zł, wydatkowano 7.995,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej, montaż windy i 

likwidacja barier architektonicznych przewidziane są w 2018 roku. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły 

Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych 

Limit 2017 – 110.000,00 zł, wykonanie – 85.043,85 zł, tj. 77,31% planu 

W 2017 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku 

oraz wybudowano kanalizację sanitarną z separatorem tłuszczów. Przedsięwzięcie 

kontynuowane będzie w 2018 roku. 
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Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów 

komunalnych 

Limit 2017 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, zapłata za dokumentację i 

roboty przewidziane są w 2018 roku. 

 

Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 8.485,00 zł, wydatkowano 8.484,64 zł tj. 100,00% planu  

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji ulicy i 

uregulowano I transzę należności zgodnie z umową, w 2017 roku nastąpiło końcowe 

rozliczenie umowy. Realizacja robót drogowych przewidziana jest w 2018 roku. 
 

Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i 

Ziejkową  - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2017 – 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną, na podstawie której w 2018 roku 

wykonane będą nowe chodniki oraz wymieniona będzie nawierzchnia jezdni i krawężników. 

 

Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych 

Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury 

drogowej 

Limit 2017 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku przewidziana jest zapłata za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania 

w 2017 roku oraz budowa dróg miejskich na osiedlu mieszkaniowym Zatorze.  

 

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - Bezpieczeństwo w mieście 

Limit 2017 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku w oparciu o Program Funkcjonalno-

Użytkowy opracowany w 2016 roku. 

 

Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich 

Limit 207 – 10.340,00 zł, wydatkowano 10.340,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach 

zabudowy i opracowano projekt małej sceny plenerowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie 

w 2018 roku.  

 

Lodowisko przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście 

Limit 2017 – 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2015 roku wykonana została mapa dla terenu planowanego do zagospodarowania pod 

lodowisko, budowa lodowiska planowana jest w 2018 roku. 

 

 


