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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w I półroczu 2020 roku 
(do załącznika nr 12) 

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
plan 63.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

plan 63.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej 

plan 63.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zadanie obejmuje wykup 2 działek o łącznej powierzchni 0,2287 ha pod budowę drogi 

przy ul. Kolejowej, prowadzone są działania w sprawie nabycia działek w III kwartale br. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna 
plan 100.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 83,00% planu   

 

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

plan 100.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 83,00% planu   

 

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie 

plan 100.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 83,00% planu   

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda model Octavia, plan zostanie skorygowany w 

II półroczu br. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
plan 77.889,00 zł, wydatkowano 77.889,00 zł tj. 100,00% planu   

 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  

plan 77.889,00 zł, wydatkowano 77.889,00 zł tj. 100,00% planu   

 

Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

plan 77.889,00 zł, wydatkowano 77.889,00 zł tj. 100,00 planu  

Zakupiono zestaw do ratownictwa technicznego w ramach projektu „Gostynińscy strażacy 

– skuteczny ratunek”. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
plan 36.900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

plan 36.900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń 

wodnych jeziora Zamkowego i Sejmikowego 

plan 36.900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla odpływu z jeziora Zamkowego i 

Sejmikowego za pomocą rowu do rzeki Skrwy lewej, likwidacji istniejącej zastawki wraz z 

częścią rowu odpływowego przy ul. Ziemowita z jeziora Zamkowego, remontu 

istniejących pomostów na jeziorze Zamkowym, regulacji oraz wzmocnienia części linii 

brzegowej jeziora Zamkowego. Przygotowywany jest wniosek o udzielenie zamówienia, 

wykonanie projektu przewiduje się w II półroczu br. 


