
Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku nieobjętych 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 (do załącznika nr 11) 

 
 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            1.115.000,00 zł 
 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                                       1.115.000,00 zł 
 

Budowa chodnika w ul. Słonecznej – 170.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika     

w ulicy gminnej. 

 

Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a – 70.000,00 

zł 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

chodników i miejsc postojowych przy budynkach komunalnych przy ul. Polnej 

12, 12a, 14 i 3 Maja 43a. 

 

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki – 100.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację ciągów 

pieszych w ulicy gminnej. 

 

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Ozdowskiego – 200.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację ciągów 

pieszych w ulicy gminnej. 

 

Modernizacja ul. Bema – 250.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację 

chodników i nawierzchni jezdni w ulicy gminnej. 

 

Modernizacja ul. Kopernika – 200.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację 

chodników i nawierzchni jezdni w ulicy gminnej. 

 

Modernizacja ul. Kwiatowej – 15.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

utwardzenia sięgacza ul. Kwiatowej na gruntach gminnych. 

 

Projekt budowlany połączenia ul. Ozdowskiego z ul. Mazowiecką poprzez ul. 

Langenfeld i ul. Kilińskiego – 25.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.  

 

Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych 

Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – 60.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg 

gminnych. 

 

 



 

Projekt budowlany budowy chodnika Dybanka-Zazamcze – 25.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

wzdłuż ul. Dybanka i Zazamcze. 

 

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              30.000,00 zł 
 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                   30.000,00 zł 
 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie – 30.000,00 zł 

Zadanie  obejmuje budowę placu zabaw na terenie użytkowanym przez szkołę, 

w sąsiedztwie boiska Orlik. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 

urządzeń zabawowych i wykonanie odpowiedniej nawierzchni (Projekt w 

ramach Budżetu Obywatelskiego). 

 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                         30.000,00 zł 
 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                                 30.000,00 zł 
 

Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej           

w Gostyninie – 30.000,00 zł 

Zadanie obejmuje zakup 5 zestawów defibrylatorów, które umieszczone zostaną 

w budynkach: Urzędu Miasta Gostynina, Miejskiego Centrum Kultury, Pływalni 

Miejskiej,   Hali  handlowej   Stara   Betoniarnia,   Miejskiego   Ośrodka  Sportu 

i Rekreacji (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego). 

 
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  

                    ŚRODOWISKA                                                                       18.244,00 zł 
 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                   3.500,00 zł 
 

Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka – 3.500,00 

zł 
Zadanie obejmuje opracowanie projektu oświetlenia planowanej drogi gminnej 

łączącej ul. Dybankę z osiedlem Wspólna. Wybudowane oświetlenie zwiększy 

majątek miasta. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                                 14.744,00 zł 
 

Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody 

Dybanka – 14.744,00 zł 

W ramach zadania przewiduje się umocowanie nowej bramy wejściowej oraz 

elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci i tablic edukacyjno-

informacyjnych, zawierających informacje o Rezerwacie i gatunkach 

przyrodniczych występujących na jego terenie (Projekt w ramach Budżetu 

Obywatelskiego).  

 
 

 



 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  

                    NARODOWEGO                                                                    30.000,00 zł 
 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                                 30.000,00 zł 
 

Amfiteatr w Gostyninie – 30.000,00 zł 

Zadanie przewiduje zakup i montaż sceny plenerowej w pobliżu Miejskiego 

Centrum Kultury na działce stanowiącej własność Miasta (Projekt w ramach 

Budżetu Obywatelskiego). 

 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA                                                       229.954,00 zł 
 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                                     169.954,00 zł 
 

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie – 30.000,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na części działki nr 

ewid. 6726/8 stanowiącej własność Wojewody Mazowieckiego i będzie 

realizowane na podstawie umowy użyczenia gruntu. 
 

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego – 30.000,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na nieruchomościach nr ewid. 2997/5     

i 2346/9 stanowiących własność Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia gruntów zawartej 

ze Spółdzielnią przy zabezpieczeniu interesów Miasta. 
 

Frajdowisko – 29.954,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Parkowej, na 

działkach stanowiących własność Miasta (Projekt w ramach Budżetu 

Obywatelskiego). 
 

Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej – 50.000,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na gruntach stanowiących własność 

Miasta. 

 

Zakup rowerów wodnych – 30.000,00 zł 

Zadanie obejmuje zakup rowerów wodnych i kamizelek ratunkowych, które 

wykorzystywane będą przez mieszkańców w okresie letnim na miejskich 

kąpieliskach i akwenach (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego). 

 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej                                                      60.000,00 zł 
 

Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego – 60.000,00 zł 

Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji od strony torów kolejowych. 

 
                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                      Andrzej Robacki 


