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Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina 

na 2019 rok (do załącznika nr 2) 

 
W 2019 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości 6.884.252,00 zł, w tym: 

 3.446.200,00 zł – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 3.438.052,00 zł – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                            1.180.945,00 zł 
 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                                       1.180.945,00 zł 

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową 

drogi gminnej ul. Solidarności”, która obejmuje budowę drogi w ul. Kujawy i ul. 

Solidarności  wraz z infrastrukturą na podstawie projektu budowlanego 

opracowanego w 2017 roku. 

 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    57.000,00 zł 
 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność                                                                 57.000,00 zł 
 

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. 3 Maja 30 –  dokumentacja budowlana”, która obejmuje wykonanie 

dokumentacji budowlanej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 

lokalami mieszkalnymi na nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja 30, na podstawie 

umowy zawartej w 2018 roku. 

 
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

PRZECIWPOŻAROWA                                                                       1.099.082,00 zł 
 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność                                                            1.099.082,00 zł 

 
Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego 

monitoringu wizyjnego”, która obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i 

robót budowlanych systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w pasach 

drogowych na terenie miasta, składającego się z 10 kamer i stanowiska 

monitorowania w Ratuszu Miejskim, na podstawie Programu funkcjonalno-

użytkowego opracowanego w 2016 roku oraz umowy na realizację podpisanej w 

sierpniu 2018 roku. 
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Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              58.425,00 zł                                  
 

Rozdział 80104 – Przedszkola                                                                              58.425,00 zł 
 

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Miejskiego Przedszkolna nr 4 - projekt 

budowlany”, która obejmuje wykonanie dokumentacji budowalnej na rozbudowę 

istniejącego budynku przedszkola o część parterową w technologii tradycyjnej, 

składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych, na 

podstawie umowy zawartej w 2018 roku. Lokalizacja inwestycji przewidziana jest 

na nieruchomości gminnej. 

 
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  

ŚRODOWISKA                                                                                      4.488.800,00 zł 
 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                            3.446.200,00 zł 
 

Wydatki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego nieobjętego wykazem 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części 

opisowej do załącznika nr 9. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                            1.042.600,00 zł 
 

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pn. „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”, która obejmuje spłatę raty 

wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


