
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2019 

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2019 roku 

 

 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 uchwalona została przez Radę Miejską w 

Gostyninie uchwałą nr 39/V/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku.  

 

W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na podstawie: 

 zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2019 roku, 

 uchwały nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku,  

 uchwały nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku,  

 uchwały nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku,  

 uchwały nr 75/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku, 

 zarządzenia nr 51/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2019 roku,  

 uchwały nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 roku, 

 uchwały nr 91/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku. 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I 

półroczu 2019 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 i obejmowały 

przede wszystkim: 

 

 korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2018 rok, 

 

 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.307.226,85 zł, w tym:  

 zwiększenie o kwotę 447.372,05 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie, 

 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, 

 zwiększenie o kwotę 752.653,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

 zwiększenie o kwotę 322.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci, 
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 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

 zwiększenie o kwotę 5.542,50 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, 

 zwiększenie o kwotę 55.562,40 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących z innych źródeł, 

 zwiększenie o kwotę 39.232,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,  

 zwiększenie o kwotę 5.590,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 

 zwiększenie o kwotę 498.525,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości, 

 zwiększenie o kwotę 11.703,00 zł z tytułu pozostałych opłat, 

 zwiększenie o kwotę 22.046,90 zł z tytułu pozostałych dochodów,  

 

 zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 124.492,00 zł, w tym: 

 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

 zwiększenie o kwotę 500,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 

 zwiększenie o kwotę 103.992,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów, 

  

 

 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.339.383,51 zł, w tym:) 

 zwiększenie o kwotę 113.573,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg (w tym na 

wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.868,00 zł),  

 zwiększenie o kwotę 743.012,57 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 

(w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.912,54 zł),  

 zwiększenie o kwotę 484.215,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji 

(w tym: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 399.060,00 zł, na funkcjonowanie 

organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 405.215,00),  

 zwiększenie o kwotę 91.558,00 zł na wydatki związane z organizacją wyborów do 

Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (w tym na 

wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26.230,76 zł), 

 zwiększenie o kwotę 62.200,00 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i 

ochrony przeciwpożarowej, 

 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na obsługę długu publicznego, 

 zwiększenie o kwotę 505.062,89 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty 

(w tym: zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 154.174,00 zł, zwiększenie 

na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 19.306,49 zł, w 

tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.747,75 zł),  

 zmniejszenie o kwotę 21.188,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia (w tym 

zwiększenie o kwotę 563,90 zł na wynagrodzenia i pochodne),  
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 zwiększenie o kwotę 995.149,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy 

społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 159.760,00 zł),  

 zwiększenie o kwotę 35.192,00 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i 

ochroną środowiska (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 299,62 zł),  

 zwiększenie o kwotę 418.216,00 zł na wydatki związane z organizacją kultury i kultury 

fizycznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.584,00 zł), 

 zwiększenie o kwotę 18.901,05 zł na pozostałe wydatki, 

 zmniejszenie o kwotę 40.308,00 zł rezerwy ogólnej i o kwotę 16.200,00 zł z rezerwy 

celowej na odprawy emerytalne. 

 

 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę -1.216.820,00 zł, w tym:  

 zwiększenie o kwotę 69.972,00 zł na nowe zadania inwestycyjne,  

 zmniejszenie o kwotę 1.286.792,00 zł na przedsięwzięcia. 

 

 zmniejszenia planu przychodów o kwotę 309.155,32 zł, w tym:  

 zmniejszenie o kwotę 1.697.968,00 zł z tytułu pożyczki, 

 zwiększenie o kwotę 1.388.812,68 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ufp na sfinansowanie deficytu budżetu.  

 

 w związku z uchwalonymi w lutym br. nowymi stawkami opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w latach 2020-2034 zwiększono dochody ogółem, dochody 

bieżące oraz podatki i opłaty, a w latach 2021-2034 wydatki bieżące z przeznaczeniem na 

wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 

 w 2020 roku skorygowano dochody ogółem, dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz 

środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę dotacji celowej przyznanej na 2020 rok z 

budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej 

dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”, którego 

realizacja przewidziana jest w latach 2019-2020, po wyłonieniu wykonawcy na realizację 

przedsięwzięcia i zmniejszeniu wartości zadania zmniejszono plan wydatków w 2020 

roku, w celu zbilansowania budżetu skorygowano nowe wydatki inwestycyjne, 

 

 z uwagi na skrócenie o jeden rok okresu spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 

2019 roku, której ostateczną spłatę przewidziano w 2034 roku oraz w związku z 

wprowadzeniem do WPF w 2020 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia, 

zaplanowano w 2020 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.294.000,00 zł na rozchody (na 

spłatę wcześniej zaciągniętego długu), którego spłata nastąpi w latach 2021-2032 – 

skrócono WPF do roku 2034 i skorygowano przychody, rozchody, kwotę długu i wydatki 

na obsługę długu, wynik budżetu, wydatki majątkowe i nowe wydatki inwestycyjne oraz 

przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. 
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Na dzień 31.12.2018 roku kwota długu wynosiła 14.913.459,00 zł. 

 

W I półroczu 2019 roku spłacono: 

 kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na planowany deficyt i spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 666.000,00 zł, 

 wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł, 

 zaciągnięto długoterminowy kredyt (trzy transze) w kwocie 666.000,00 zł na planowaną 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

 

W I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o 521.300,00 zł, tj. do kwoty 14.392.159,00 zł. 
 

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku zawiera procentowe porównanie 

danych prognozowanych w WPF na rok bieżący i danych sprawozdawczych ujętych w 

Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku. 
 

Dochody majątkowe zrealizowano w 23,80%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 

25,95%, nie wykonano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje. Przyczyny takiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 

(Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 roku) do Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku.  
 

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 45,47%, przewiduje się realizację planu w II 

półroczu br. po uruchomieniu całego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów. 
 

Przyczyny realizacji planu wydatków majątkowych w 18,12%, w tym wydatków 

inwestycyjnych kontynuowanych (18,29%) i nowych wydatków inwestycyjnych (13,04%) 

zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków 

majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka 

wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2019 roku) do Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku. Informację o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 

w I półroczu 2019 roku przedstawiono poniżej. 
 

W I półroczu br. uruchomiono trzy transze zaplanowanego kredytu w kwocie 666.000,00 zł 

(na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Pozostała kwota kredytu w kwocie 706.000,00 

zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów uruchomiona zostanie w II półroczu br. W dniu 

18 lipca br. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji 

przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji 

mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina. Uruchomienie I 

transzy pożyczki planowane jest w grudniu 2019 roku. 
 

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 

1.512.016,95 zł przy planowanym deficycie 3.147.044,68 zł. Jest to jednak nadwyżka 

pozorna, bowiem zdarzenia gospodarcze (realizacja zadań inwestycyjnych i spłata), mające 

wpływ na wynik budżetu, będą zrealizowane w II półroczu br.  
 

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami. 
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Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć  

z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034  

w I półroczu 2019 roku  

 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM 

Limit 2019 – 6.629.138,22 zł, wykonanie – 1.587.202,11 zł, tj. 23,94% 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 2019 – 113.526,22 zł, wykonanie – 72.801,69 zł, tj. 64,13% planu 

 
W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2019 – 46.196,15 zł, wykonanie – 38.368,15 zł, tj. 83,05% planu 

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 od 2017 roku do czerwca br. Wzięło w 

nim udział 36 nauczycieli i 104 uczniów, którzy objęci byli dodatkowymi zajęciami 

z matematyki, przyrody, komputerowymi i języka niemieckiego. W ramach projektu 

doposażono pracownię przyrody w niezbędne pomoce dydaktyczne. W II półroczu br. 

uregulowane zostaną końcowe płatności.  

 

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

Limit 2019 – 67.330,07 zł, wykonanie – 34.433,54 zł, tj. 51,14% planu 

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ i 

realizowany był od października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1, która była szkołą 

koordynująca, partnerami w projekcie były szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcia), Grecji 

(Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci). Celem głównym projektu było 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 był głównie podczas dodatkowych zajęć 

dodatkowych językowych i informatycznych, 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 współpracowały 

również na poziomie międzynarodowym. W 2017 roku w Grecji odbyło się robocze spotkanie 

projektowe partnerów współpracujących przy projekcie. W marcu 2018 roku grupa uczniów i 

nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w pierwszej wizycie szkoleniowej w 

Hiszpanii, w szkole partnerskiej w Murcji. W kwietniu 2018 roku partnerzy projektu z Grecji, 

Chorwacji i Hiszpanii przyjechali do Gostynina z tygodniową wizytą. W listopadzie 2018 

roku grupa nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła wizytę szkoleniową w 

Heraklionie na greckiej wyspie Kreta, wraz z partnerami z Hiszpanii i Chorwacji. W dniach 

26 maja – 1 czerwca 2019 roku odbyło się ostatnie międzynarodowe szkolenie w Vinkovci w 

Chorwacji. Projekt zostanie zakończony 30 września 2019 roku. 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2019 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 521.300,00 zł, tj. 50,00% planu 
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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 2019 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 521.300,00 zł, tj. 50,00% planu 

W I półroczu br. dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację 

inwestycji. 

 
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Limit 2019 – 905.200,00 zł, wykonanie – 495.687,69 zł, tj. 54,76% planu 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty  

Limit 2019 – 608.700,00 zł, wykonanie – 495.687,69 zł, tj. 81,43% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" ponoszone są od 1 września 2018 roku, w związku z 

rozstrzygniętym w 2018 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2018r. 

do 31.08.2019r. 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Limit 2019 – 296.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" ponoszone będą od 1 września 2019 roku, w związku z 

rozstrzygniętym w 2019 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2019r. 

do 31.08.2020r. 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2019 – 4.567.812,00 zł, wykonanie – 497.412,73 zł, tj. 10,89% planu 

 

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

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2019 – 1.217.976,00 zł, wydatkowano 380.535,73 zł tj. 31,24% planu  

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. W marcu br. 

zawarto umowę na wykonanie robót drogowych. W okresie sprawozdawczym wykonano 

kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Solidarności, kanalizację deszczową w ul. Kujawy, 

wybudowano odcinek sieci wodociągowej, rozebrano budynki gospodarcze oraz mur 

ogrodzenia, przebudowano drogę w ul. Solidarności, ustawiono krawężniki i wykonano 

nawierzchnie jezdni z kostki betonowej, zabezpieczono istniejące uzbrojenie i ustawiono 

studnie. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest w III kwartale br. 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 – dokumentacja 

budowlana – Budowa mieszkań komunalnych 

Limit 2019 – plan 57.000,00 zł, wydatkowano 55.500,00 zł tj. 97,37% planu  

W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 12-

rodzinnego budynku mieszkalnego, należność za jej opracowanie uregulowano w lutym br.  
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Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego – Bezpieczeństwo w 

mieście 

Limit 2019 – plan 1.101.682,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy 

opracowany w 2016 roku. 3 sierpnia 2018 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i 

wybudowanie monitoringu. W lipcu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, 

termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2019 roku. 

 

Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany – Zapewnienie dzieciom w wieku 

przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

Limit 2019 – plan 58.425,00 zł, wydatkowano 58.425,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku 

przedszkola, należność za jego opracowanie uregulowano w marcu br. 

 

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, 

sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie 

jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 

Limit 2019 – plan 1.761.184,00 zł, wydatkowano 2.952,00 zł tj. 0,17% planu  

W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia 

ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej, zawarto umowę 

na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 

uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych. Należność za II etap 

uregulowano w I półroczu br. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji, 

który został unieważniony, ponieważ oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację 

przedsięwzięcia. Drugi przetarg ogłoszono w czerwcu br., trwa analiza przedłożonych ofert.  

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w 

ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i 

Marii Witek – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2019 – 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W lutym br. zawarta została nowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę dróg. Termin opracowania dokumentacji ustalono na grudzień br., 

a uzyskania pozwolenia na budowę na czerwiec 2020 roku. 

 

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością – Likwidacja barier architektonicznych 

Limit 2019 – 176.603,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku opracowana została dokumentacja na dostosowanie obiektu.  

W maju br. zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia w terminie do 31 października br. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie windy zewnętrznej, pochylni wewnętrznej 

łączącej poziom holu i sali kinowej z salą wystaw oraz toalety na pierwszej kondygnacji przy 

sali kinowej. Zadanie zostanie dofinansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Infrastruktura domów kultury”. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb 

funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – Zapewnienie optymalnych warunków dla 

procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży 

Limit 2019 – 30.442,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku 

edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2.  
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W maju br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w terminie do 30 marca 

2020 roku, w tym I etap do 20 grudnia br. 

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 – Zapewnienie dzieciom w wieku 3-

6 lat uczęszczającym do punktów przedszkolnych możliwości korzystania z placu zabaw 

Limit 2019 – 63.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku zakupiono mapę do celów projektowych dla działki nr ewid. 4002, na której 

zaplanowano budowę placu zabaw. W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie placu 

zabaw, prace odebrano 3 lipca br. i uregulowano płatność. Na placu zabaw zamontowano 

karuzelę, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo, 

huśtawkę wagową, bujak i tablicę informacyjną oraz wykonano nawierzchnię piaskową. 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2019 – 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi.  

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2020 roku. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po 

byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej – Dostosowanie budynku dla 

potrzeb Biblioteki Miejskiej 

Limit 2019 – 61.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku 

edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2.  

W czerwcu br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w terminie do 20 

grudnia br. 

 


