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Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć  

z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w 2020 roku  

 
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM 

Limit 2020 – 10.417.025,71 zł, wykonanie – 10.175.654,57 zł, tj. 97,69% 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 2020 – 830.207,30 zł, wykonanie – 645.298,97 zł, tj. 77,73% planu 

 

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2020 – 824.532,30 zł, wykonanie – 639.623,97 zł, tj. 77,58% planu 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowany jest w trzech 

szkołach podstawowych od 2019 roku. W 2019 roku do Projektu zrekrutowano 90 uczniów w 

Szkole Podstawowej nr 1, 100 uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 i 51 uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 5 oraz 35 nauczycieli. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: 

„Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym”, „Programowanie – tworzenie 

gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki” i „Terapia sensomotoryczna i korekta 

dysfunkcji ustno-twarzowych” oraz opracowali programy do zajęć. Do Projektu 

zaangażowano koordynatora Projektu, asystentów do bieżącej obsługi administracyjno-

biurowej, koordynatorów merytorycznych i specjalistów ds. finansowo-księgowych oraz 

zamówień publicznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do zajęć z  indywidualizacji 

nauczania – Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 

oraz materiały eksploatacyjne do szkół. W I półroczu 2020 roku przeprowadzono: 140 godzin 

zajęć wyrównawczych z matematyki ze 135 uczniami, 112 godzin z języka angielskiego ze 

106 uczniami, 120 godzin zajęć rozwijających nauk przyrodniczych ze 106 uczniami, 147 

godzin rozwijających z programowania ze 135 uczniami, 137 godzin zajęć z indywidualizacji 

nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) z 61 uczniami. Z uwagi na 

ogłoszoną epidemię zajęcia zostały wstrzymane od 12 marca 2020 roku. We wrześniu 2020r. 

przeprowadzono w szkołach uzupełniającą rekrutację uczniów, w Szkole Podstawowej nr 3 

zrekrutowano 12 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 1 zrekrutowano 5 uczniów a w Szkole 

Podstawowej nr 5 dodatkowo zrekrutowano 6 uczniów – utworzono nową grupę. W II 

półroczu 2020 r. przeprowadzono: 309 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 235 

godzin z języka angielskiego, 288 godzin zajęć rozwijających nauk przyrodniczych ze 106 

uczniami, 299 godzin rozwijających z programowania, 182 godzin zajęć z indywidualizacji 

nauczania (logopedii) i 155 godzin z indywidualizacji nauczania (zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne). Z uwagi na wciąż utrzymującą się pandemię COVID-19 od 28 października 

2020 roku zajęcia projektowe odbywały się w trybie zdalnym z użyciem Platformy Microsoft 

TEAMS. W 2020 roku 9 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Prowadzenie zajęć z 

wykorzystywania produktu wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „Mały 

Inżynier”, natomiast 18 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Wykorzystanie w nauczaniu 

e-podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom 

EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020”. Nastąpiła dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu 
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do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, zakupiono materiały eksploatacyjne 

niezbędne do prowadzenia zajęć (tusze, tonery). W ramach kosztów pośrednich wypłacono 

dodatki do wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wynagrodzenia dla 

koordynatorów projektu. 

 

Spacerując po Gostyninie – Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego  

Limit 2020 – 5.675,00 zł, wykonanie – 5.675,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie i wydruk broszur "Szlakiem gostynińskich 

zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci 

narodowej". W ramach projektu w 2021 roku zorganizowane zostaną spacery tematyczne i 

rajdy rowerowe. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie 

grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku. 

 

Dziecięcy wehikuł czasu” – Integracja i aktywizacja mieszkańców  

Limit 2020 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu 

przełożona została na 2021 rok. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupą Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 

roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem 

w dniu 30 listopada 2020 roku. W ramach projektu planuje się organizację balu księżniczek i 

rycerzy o tematyce średniowiecznej z okazji Dnia Dziecka w Gostynińskim Zamku, 

skierowanego do dzieci w wieku 3-10 lat wraz z rodzicami i dziadkami.  

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2020 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 1.042.600,00 zł, tj. 100,00% planu 

 

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 2020 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 1.042.600,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2020 roku dokonano spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji, zgodnie z 

harmonogramem spłat. 

 
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Limit 2020 – 1.521.198,13 zł, wykonanie – 1.471.432,45 zł, tj. 96,73% planu 

 

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 2020 – 880.300,00 zł, wykonanie – 876.775,12 zł, tj. 99,60% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" ponoszone były od 1 września 2019 roku, w związku z 
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rozstrzygniętym w 2019 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2019r. 

do 31.08.2020r. 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Limit 2020 – 400.000,00 zł, wykonanie – 360.149,16 zł, tj. 90,04% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" ponoszone były od 1 września 2020 roku, w związku z 

rozstrzygniętym w styczniu 2020 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 

1.09.2020r. do 31.08.2021r. 

 

Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – 

Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie 

oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 

Limit 2020 – 238.400,00 zł, wykonanie – 232.010,04 zł, tj. 97,32% planu 

Wydatki na najem majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta, zgodnie z 

umową najmu zawartą w 2018 roku, w celu przeprowadzenia modernizacji urządzeń 

oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Wydatki na zadanie realizowane będą do 

2029 roku. 

Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu 

rynku zamówień publicznych 

Limit 2020 – 2.498,13 zł, wykonanie – 2.498,13 zł, tj. 100,00% planu 

W lipcu 2020 roku zawarto umowę na dostawę platformy przetargowej na okres 12 miesięcy, 

sierpniu 2020 roku udostępniono, uruchomiono i skonfigurowano platformę, przeprowadzono 

szkolenie z jej obsługi oraz uregulowano należność za wykonanie ww. usług.  

 

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków 

drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie 

– Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej 

Limit 2020 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu 

Wydatki na opracowanie dokumentacji ponoszone będą w 2021 roku na podstawie umowy 

zawartej we wrześniu 2020 roku.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

Limit 2020 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu 

Wydatki ponoszone będą w latach 2021-2023 na podstawie umowy zawartej w listopadzie 

2020 roku, obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-

2022.  

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Limit 2020 – 0,00 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 2021 roku, w związku z 

rozstrzygniętym w lutym 2021 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 

1.09.2021r. do 31.08.2022r. 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2020 – 7.023.020,28 zł, wykonanie – 7.016.323,15 zł, tj. 99,91% planu 

 

Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z 

drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze 

zjazdami w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – 1.417.034,00 zł, wydatkowano 1.417.028,40 zł tj. 100,00% planu 

W 2018 roku opracowane zostały dokumentacje na przebudowę dróg. W 2020 roku 

wykonano:  

 przebudowę ul. Kochanowskiego w zakresie zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci 

telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej, demontażu istniejącej nawierzchni 

betonowej zjazdów na powierzchni 116m2, wykonania nowych nawierzchni z kostki 

betonowej chodników i zjazdów na powierzchni 716m2, dostosowania przejść dla 

pieszych dla osób niepełnosprawnych – ułożenie płyt typu STOP na powierzchni 11m2, 

ustawienia krawężnika na zjazdach i przejściach dla pieszych na długości 143mb oraz 

obrzeży na długości 452mb, 

 przebudowę ul. Prusa w zakresie zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci 

telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej, demontażu istniejących utwardzeń na 

powierzchni 2.312m2, wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach 

i zjazdach na powierzchni 3.0743m2, dostosowania przejść dla pieszych dla osób 

niepełnosprawnych – ułożenie płyt typu STOP na powierzchni 102m2, ustawienie 

krawężnika na przejściach dla pieszych i zjazdach na długości 684mb oraz obrzeży na 

długości 1.790m. 

Przedsięwzięcie zrealizowane było przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w 

łącznej kwocie 986.323,00 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 497.184,00 zł.  

 

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury 

drogowej 

Limit 2020 – 355.224,00 zł, wydatkowano 355.223,80 zł tj. 100,00% planu 

W 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę 

ulicy. W 2020 roku ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 1.047m2, 

wykonano nowe chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 200m2 oraz odcinek 

kanalizacji deszczowej – ustawiono studnię oraz 6 wpustów ulicznych. Przedsięwzięcie 

zrealizowane było przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 

232.768,00 zł (wpływ w 2019 roku). 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w 

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

Marii Witek – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – 10.588,59 zł, wydatkowano 10.588,59 zł tj. 100,00% planu  

W lutym 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę dróg. W 2019 roku uregulowano częściowo należność za 

opracowanie dokumentacji, w czerwcu 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę i 

uregulowano końcową płatność oraz poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na budowę dróg w ul. Małkowskiego i Hubalczyków. 
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Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb 

funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – Zapewnienie optymalnych warunków dla 

procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży 

Limit 2020 – 64.808,00 zł, wydatkowano 61.808,00 zł tj. 95,37% planu  

W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku 

edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2, w maju 2019 roku zawarta została umowa na 

opracowanie dokumentacji, w grudniu uregulowano należność za wykonanie I etapu, 

pozostałą należność uregulowano w marcu 2020 roku. Zadanie dofinansowane zostało z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura 

szkolnictwa artystycznego w kwocie 49.000,00 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 

zł wynikające z umowy najmu działki będą uregulowane po wykonaniu prac adaptacyjnych. 

 

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 2020 – plan 3.266.095,00 zł, wydatkowano 3.266.094,43 zł tj. 100,00% 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 2019 roku. W październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, 

termin realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku. Na przeprowadzenie inwestycji Miasto 

uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 

priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W celu posiadania tytułu prawnego do 

dysponowania modernizowanymi urządzeniami oświetleniowymi, zawarto umowę najmu 

majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości 

projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres 

zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. 

W ramach zadania zmodernizowano 1.644 punkty świetlne, w tym wymieniono 1.483 

istniejące oprawy na energooszczędne oprawy typu LED i wsporniki, wymieniono w 161 

oprawach źródła światła na zamienniki LED oraz zamontowano elektroniczny system 

sterowania i zarządzania oświetleniem. 

              

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie 

elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku 

oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie – Zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego 

Limit 2020 – plan 41.205,00 zł, wydatkowano 41.205,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu zabytkowej 

kaplicy z basztą oraz program prac konserwatorskich i kosztorys. W 2020 roku wykonana 

została dokumentacja projektowa na roboty remontowo-konserwatorskie, obejmujące głównie 

remont elewacji kaplicy zamkowej, remont tynków wewnętrznych oraz konserwację 

istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek stanowi własność Miasta. 
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Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę 

treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa 

miejskiej infrastruktury sportowej 

Limit 2020 – plan 1.823.944,00 zł, wydatkowano 1.823.943,24 zł tj. 100,00% planu 

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji Ośrodka. W 

czerwcu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace przygotowawcze: 

wycinkę drzew, wykonanie drenażu płyty boiska oraz wykopy pod fundamenty budynku 

zaplecza sportowego, wykonano warstwy podbudowy boiska treningowego, część 

piłkochwytów, fundamenty, ściany oraz połowę stropu budynku sanitarnego,  zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2020 roku zadanie dofinansowane zostało z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1.000.000,00 zł i kontynuowane będzie 

w 2021 roku. W 2021 roku przewidziane jest dofinansowanie zadania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane jest na nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta. 

 

Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta 

na odcinku 350m – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – plan 8.610,00 zł, wydatkowano 4.920,00 zł tj. 57,15% planu 

W 2019 roku wykonana została mapa do celów projektowych dla działek objętych zadaniem 

oraz uregulowano należność za opracowanie I etapu koncepcji budowy drogi. W 2020 roku 

uregulowano należność za uzgodnienie koncepcji skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 265 z 

drogą gminną oraz za wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu oraz 

uzgodnienie koncepcji z gestorami sieci zlokalizowanymi w terenie. Ponieważ nie było 

konieczności opracowania audytu drogowego w zakresie natężenia ruchu, kwota 3.690,00 zł 

wynikająca z umowy nie będzie zrealizowana. 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. 

Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji 

deszczowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

We wrześniu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, należność za jej 

wykonanie zostanie uregulowana w 2021 roku. 

 

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - 

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – plan 1.071,69 zł, wydatkowano 1.071,69 zł tj. 100,00% planu 

W 2019 roku opracowano I etap dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia i 

uregulowano należność za jej wykonanie, w 2020 roku uregulowano końcową należność i 

zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca maja 2021 

roku. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

 

Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - 

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej  

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla modernizacji 

drogi gminnej, w listopadzie 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania 

przewidziana jest do końca maja 2021 roku. 
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń 

wodnych jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania wód 

Limit 2020 – plan 12.300,00 zł, wydatkowano 12.300,00 zł tj. 100,00% planu 

W listopadzie 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla wykonania 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, regulacji oraz wzmocnienia części linii brzegowej 

jeziora Zamkowego. W grudniu 2020 roku uregulowano płatność za wykonanie operatu 

wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Końcowa 

płatność zostanie uregulowana w 2021 roku po przekazaniu wszystkich opracowań objętych 

zamówieniem i ostatecznej decyzji organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie 

robót budowlanych. 

 

Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. 

Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Remont drogi 

przewidziany jest w 2021 roku. 

 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej infrastruktury 

drogowej  

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wydatki na 

budowę odcinka kanalizacji deszczowej zaplanowano w 2021 roku. 

 

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 – 

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 

Limit 2020 – plan 22.140,00 zł, wydatkowano 22.140,00 zł tj. 100,00% planu 

W 2020 roku opracowana została ekspertyza konstrukcyjno-konserwatorska na przebudowę 

komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na podstawie której w 2021 roku 

opracowana zostanie dokumentacja budowlana, po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich 

Wojewódzkiego urzędu Ochrony Zabytków. 

 

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 – Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej 

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2019 roku opracowany został audyt energetyczny. Wydatki na opracowanie dokumentacji 

budowlanej obejmującej wykonanie termomodernizacji oraz energooszczędnych instalacji 

oświetleniowych zaplanowano w 2021 roku. 

 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej – Poprawa stanu 

miejskiej kanalizacji deszczowej 

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa. Wydatki na 

budowę urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej w ul. Bierzewickiej z 

odprowadzeniem do rowu zaplanowano w 2021 roku. 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności 

Limit 2020 – plan 0,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu 

Wydatki obejmują wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 roku o 

zabezpieczenie w latach 2021-2023 dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie” w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł.  

 

 

 


