
Część opisowa do wydatków majątkowych budżetu Miasta
Gostynina na 2015 rok 

(do załącznika nr 2b)

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                               10.100,00 zł
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości                                                        10.100,00 zł
Zaplanowania  kwota  przeznaczona  jest  na  dotację  celową  do  samorządu
województwa  jako  wkład  własny  Miasta  w  realizację  Projektu  kluczowego
„Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego  przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o  Mazowszu”  (Projekt  BW),
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    11.100,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność                                                                 11.100,00 zł
Zaplanowana  kwota  przeznaczona  jest  na  budowę  wysokiego  ogrodzenia  przy
komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27. Zadanie ujęte jest w
załączniku nr  11 pn.  „Wydatki  na zadania  inwestycyjne  w 2015 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                         17.200,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                                 17.200,00 zł
Zaplanowania  kwota  przeznaczona  jest  na  dotację  celową  do  samorządu
województwa  jako  wkład  własny  Miasta  w  realizację  Projektu  kluczowego
„Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa
mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności  potencjału
województwa”  (Projekt  EA)  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                            170.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                  115.000,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację przedsięwzięcia „Likwidację
barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 3 w Gostyninie”. W 2014 roku opracowano dokumentację na dostosowanie dla
osób  niepełnosprawnych  łazienki  i  ciągów  komunikacyjnych,  w  tym  schodów
wewnętrznych, podjazdu zewnętrznego i zainstalowanie podnośnika schodowego.
Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewiduje się, że zadanie zostanie dofinansowane do wysokości 40% ze środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  podstawie
umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim.

Rozdział 80110 – Gimnazja                                                                                    55.000,00 zł
Zaplanowana  kwota  przeznaczona  jest  na  końcową  płatność  z  tytułu  realizacji
przedsięwzięcia „Remont dachu w Gimnazjum nr 2”. Zadanie rozpoczęto w 2014
roku, zakres obejmował rekonstrukcję zniszczonego pokrycia  dachowego wraz z
wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w
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terminie  określonym w umowie,  tj.  do 10  grudnia  2014 roku.  Podczas  odbioru
wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca zobowiązał się usunąć. Z
uwagi  na  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne  w  okresie  zimowym  termin
usunięcia  wad  ustalono  na  30  kwietnia  2015  roku.  Po  ich  usunięciu  nastąpi
rozliczenie  finansowe  zadania.  Zadanie  ujęte  jest  w  wykazie  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA                                                                                      1.042.600,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                            1.042.600,00 zł
Planowana  kwota  obejmuje  spłatę  raty  wierzytelności  powstałej  w  związku  z
realizacją przedsięwzięcia „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego –
Bazar”.  Zadanie  ujęte  jest  w  wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki
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