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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w 2019 roku 
(do załącznika nr 11) 

 
Dział 600 – Transport i łączność 
plan 80.000,00 zł, wydatkowano 77.913,00 zł tj. 97,39% planu  

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

plan 80.000,00 zł, wydatkowano 77.913,00 zł tj. 97,39% planu  

 

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu 

pieszego do ul. Stodólnej 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.000,00 zł tj. 97,50% planu  

W ramach zadania zamontowano aktywne punktowe elementy oświetleniowe LED w 

kolorze biało-czerwonym, wymalowano przejście dla pieszych w technice 

chemoutwardzalnej grubowarstwowej w kolorystyce kontrastowej biało-czerwonej, 

zamontowano znaki drogowe D-6 wraz z pulsującymi lampami LED, czujniki ruchu oraz 

szafę sterowniczą, ułożono okablowanie i podłączono wszystkie elementy przejścia oraz 

wykonano roboty brukarskie. 

 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie 

– dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł tj. 99,63% planu  

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 

odcinka kanalizacji deszczowej. 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie – dokumentacja projektowo-

kosztorysowa 

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 28.950,00 zł tj. 96,50% planu  

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę 

drogi. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna 
plan 98.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

plan 98.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta  

plan 98.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

W grudniu 2019 roku prowadzone było rozeznanie cenowe w celu ustalenia wartości 

szacunkowej samochodu. Podjęto negocjacje z dealerem, który oferował samochód 

spełniający oczekiwania oraz zapewniał  wydanie samochodu natychmiast po podpisaniu 

umowy, tj. do 31 grudnia 2019 roku. 30 grudnia okazało się, że dostawca nie może 

zrealizować wydania samochodu w uzgodnionym terminie, dlatego zrezygnowano z jego 

zakupu w 2019 roku. 
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
plan 21.102,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 100,00% planu   

 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

plan 21.102,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 100,00% planu   

 

Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

plan 21.102,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 100,00% planu  

Zakupiono kamerę termowizyjną w ramach projektu „Gostynińscy strażacy – bezpieczny 

ratunek”. 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
plan 64.775,00 zł, wydatkowano 64.581,27 zł tj. 99,70% planu   

 

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 

plan 64.775,00 zł, wydatkowano 64.581,27 zł tj. 99,70% planu   

 

Adaptacja pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3 

plan 46.500,00 zł, wydatkowano 46.378,38 zł tj. 99,74% planu  

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, sanitarne i instalacyjne mające na celu 

adaptację 3 pomieszczeń na węzły cieplne, w związku z wykonaniem przyłączy cieplnych 

do każdego z budynków szkoły i zamontowano węzły w każdym z budynków. 

 

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej filii Szkoły 

Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 23 

plan 18.275,00 zł, wydatkowano 18.202,89 zł tj. 99,61% planu  

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty sanitarne 

– instalację przeciwpożarową hydrantową w budynku sali gimnastycznej. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
plan 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł tj. 100,00% planu   

 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

plan 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł tj. 100,00% planu   

 

Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

BRATOSZEWO w Gostyninie 

plan 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł tj. 100,00% planu  

W ramach zadania wymieniono zbiornik hydroforowy na nowy zbiornik o pojemności 4 

m3 oraz zamontowano zawór bezpieczeństwa. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców MAZOWSZE 2019” w kwocie 10.000,00 zł oraz przy udziale środków 

własnych ROD BRATOSZEWO w kwocie 5.000,00 zł. 

 


