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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w I półroczu 2015 roku 
(do załącznika nr 11) 

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność 
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

plan 280.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej 

plan 174.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki brukowej na odcinku od ul. 

Legionów Polskich do ul. Dmowskiego jest przewidziany w II półroczu br. 

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej 

plan 106.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Z uwagi na to, że ul. Stodólna znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

roboty budowlane na tym obszarze wymagają pozwolenia na budowę. W II półroczu br 

zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia.  

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 

plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 

Maja 27 

plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

W I półroczu br. zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego oraz uzyskano 

decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania przewidziana w II 

półroczu br.  

 
Dział 750 – Administracja publiczna 
Rozdz. 75023 – Urzędy miast 

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta 

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

W pierwszym postępowaniu ofertowym na zmodernizowanie systemu komputerowego w 

Urzędzie Miasta Gostynina, którego przedmiotem jest m.in. przygotowanie postępowania na 

dostawę serwera, szafy serwerowej, UPS i innych urządzeń do serwerowni, wpłynęły 2 

oferty, z których jedna nie spełniała wymogów formalnych, a druga przewyższała 

zaplanowaną kwotę. W sierpniu br. ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe 

plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu  

 

Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji 

wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Gostyninie 

plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu  

W I półroczu br. wykonano projekty budowlane i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie 

realizacji zadania planowane jest na 30 sierpnia 2015 roku.  

 

Rozdz. 80104 – Przedszkola 
plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych  

plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

Zlecono wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę do zabezpieczenia przeciwpożarowego i 

uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych na poziomie Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. 

 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie 

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W I półroczu br. przeprowadzono rozeznanie w zakresie adaptacji i wyposażenia 

pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia punktu opieki i przygotowano 

zapytania ofertowe na usługi i dostawy w ramach realizacji zadania. W miesiącach lipiec-

sierpień br. prowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń i zakupiono wyposażenie. Otwarcie  

punktu opieki nastąpi 1 września br. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gostyninie. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

plan 255.400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej 

zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" 

plan 242.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy c.o. Realizacja zadania planowana jest w II 

półroczu br. 

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Kruk 3 

plan 12.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wystąpiono do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przedłożenie oferty 

określającej koszty realizacji inwestycji. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna 
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

plan 309.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,23% planu   

 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z 

uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska, 

zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do 

siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko 

plan 265.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,27% planu  

W I półroczu br. opracowano mapę do celów projektowych dla terenu przy Miejskim 

Centrum Kultury. W II półroczu br. zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni 

plenerowej oraz opracowany zostanie projekt budowlany dla zagospodarowania terenu pod 

plac zabaw. Zdecydowano o zmianie lokalizacji skateparku i lodowiska na lokalizację przy 

pływalni miejskiej, po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie ogłoszony 

przetarg na opracowanie projektu budowlanego dla skateparku i lodowiska.  

 

Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego 

plan 44.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wykonano badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną, projekt budowlano-

wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano kosztorys inwestorski i nakładczy 

i przygotowano procedurę przetargową na wykonanie prac. W drugiej połowie lipca br. 

nastąpił odbiór wykonanych robót, inwestycję zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i 

Zimowych w Gostyninie. 
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