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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w 2020 roku 
(do załącznika nr 12) 

 
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
plan 12.410,00 zł, wydatkowano 12.409,47 zł tj. 100,00% planu  

 
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

plan 12.410,00 zł, wydatkowano 12.409,47 zł tj. 100,00% planu  

 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w łączniku ulic Kutnowska/Wspólna - 

Dybanka w Gostyninie 

plan 12.410,00 zł, wydatkowano 12.409,47 zł tj. 100,00% planu  

W ramach zadania wykonano odwodnienie odcinka drogi miejskiej poprzez budowę 

odcinka kanalizacji deszczowej z rur pvc fi 250 o długości 15m wraz z ustawieniem studni 

betonowej i wykonanie 12 szt. ścieku podchodnikowego (korytkowego) oraz 7 szt. ścieku 

skarpowego (typ trapezowy). 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
plan 80.063,00 zł, wydatkowano 79.965,92 zł tj. 99,88% planu  

 

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

plan 80.063,00 zł, wydatkowano 79.965,92 zł tj. 99,88% planu  

 

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

plan 63.000,00 zł, wydatkowano 62.920,00 zł tj. 99,88% planu  

Wykup 2 niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2287 ha 

pod budowę drogi gminnej przy ul. Kolejowej. 

 

Budowa komórek przy ul. Wojska Polskiego 45 na nieruchomości będącej własnością 

Gminy Miasta Gostynina 

plan 17.063,00 zł, wydatkowano 17.045,92 zł tj. 99,90% planu  

Budowa budynku gospodarczego – komórek dla mieszkańców budynku komunalnego przy 

ul. Wojska Polskiego 45 o powierzchni zabudowy 23,04m2 i konstrukcji stalowej z 

obudową blachą trapezową oraz drzwiami stalowymi. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna 
plan 83.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 100,00% planu   

 

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

plan 83.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 100,00% planu   

 

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie 

plan 83.000,00 zł, wydatkowano 83.000,00 zł tj. 100,00% planu   

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda model Octavia. 
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
plan 204.579,00 zł, wydatkowano 202.080,35 zł tj. 98,78% 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”. 

 

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność  

plan 126.690,00 zł, wydatkowano 124.191,35 zł tj. 98,03% planu   

 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie 

miasta Gostynina - modernizacja i edukacja - wykonanie aktywnego przejścia dla 

pieszych ul. Zamkowa 

plan 62.730,00 zł, wydatkowano 62.600,20 zł tj. 99,80 % planu  

W ramach zadania wykonano aktywne przejście dla pieszych przy ul. Zamkowej poprzez 

montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni, 2 aktywnych znaków 

D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu, szafki zasilająco-

sterowniczej i kabli zasilających oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii 

grubowarstwowej w kolorze białym na czerwonym tle. 

 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie 

miasta Gostynina - modernizacja i edukacja - wykonanie aktywnego przejścia dla 

pieszych ul. 3 Maja naprzeciwko Sądu Rejonowego 

plan 63.960,00 zł, wydatkowano 61.591,15 zł tj. 96,30 planu  

W ramach zadania wykonano aktywne przejście dla pieszych przy ul. 3 Maja poprzez 

montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni, 2 aktywnych znaków 

D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu, szafki zasilająco-

sterowniczej i kabli zasilających oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii 

grubowarstwowej w kolorze białym na czerwonym tle. 

 
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 

plan 65.000,00 zł, wydatkowano 63.959,48 zł tj. 98,40% planu  

 
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

plan 65.000,00 zł, wydatkowano 63.959,48 zł tj. 98,40% planu  

 

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gostyninie 

plan 65.000,00 zł, wydatkowano 63.959,48 zł tj. 98,40% planu  

Zakupiono samochód osobowy marki Toyota model Proace Verso. 

 


