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Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć  

z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku  

 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM 

Limit 2021 – 16.172.313,48 zł, wykonanie – 15.771.184,03 zł, tj. 97,52% 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 2021 – 265.878,33 zł, wykonanie – 265.824,72 zł, tj. 99,98% planu 

 
Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  

Limit 2021 – 246.873,33 zł, wykonanie – 246.873,33 zł, tj. 100,00% planu 

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

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

szkołach podstawowych od 2019 roku do 15 czerwca 2021 roku. W 2021 roku 

przeprowadzono: 846 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, 842 

godziny zajęć rozwijających z programowania i zajęć przyrodniczych oraz 416 godzin z 

indywidualizacji nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Od początku 

roku do dnia 17 maja zajęcia projektowe odbywały się w trybie zdalnym z użyciem Platformy 

Microsoft TEAMS (oprócz części zajęć z Indywidualizacji nauczania). Od 17 maja 2021 roku 

większość nauczycieli prowadziła zajęcia w formie stacjonarnej. W ramach kosztów 

pośrednich zakupiono materiały eksploatacyjne do prowadzenia biur projektu, wypłacono 

dodatki do wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wynagrodzenia dla 

koordynatorów projektu.  

 

Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego  

Limit 2021 – 19.005,00 zł, wykonanie – 18.951,39 zł, tj. 99,72 % planu 

Projekt realizowany był od 2020 roku 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. W 

ramach zadania zorganizowano cykliczne spacery tematyczne i rajd rowerowy, w tym: 

"Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami 

miejsc pamięci narodowej". W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie zorganizowano 

koncert muzyczny pt. „Miasto czterech kultur: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie”, który był 

dostępny także w formule online. Rajd rowerowy został zakończony integracyjnym 

ogniskiem, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Uczestnicy spacerów i rajdu 

rowerowego otrzymali broszury z planowaną trasą wydane specjalnie na tą okazję. 

Zorganizowano również konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było wykonanie zdjęcia 

przedstawiającego najciekawsze miejsce Gostynina. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Opracowano i wydano album fotograficzny pt. 

„Spacerując po Gostyninie”, zawierający zdjęcia zgłoszone do przedmiotowego konkursu. 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2021 – 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 2021 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 1.042.600,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2021 roku dokonano spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji, zgodnie z 

harmonogramem spłat. 

 
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Limit 2021 – 6.716.820,08 zł, wykonanie – 6.320.367,05 zł, tj. 94,10% planu 

 

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 2021 – 252.078,00 zł, wykonanie – 252.077,23 zł, tj. 100,00% planu 

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

umową najmu zawartą w 2018 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na 

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 2021 – 1.328,40 zł, wykonanie – 1.328,40 zł, tj. 100,00% planu 

W 2021 roku uregulowano II transzę należności za na dostawę platformy przetargowej na 

okres 12 miesięcy, zgodnie z umową zawartą w lipcu 2020 roku. 

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków 

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

– Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 13.530,00 zł, wykonanie – 13.530,00 zł, tj. 100,00% planu 

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na podstawie umowy 

zawartej w 2020 roku.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Limit 2021 – 4.730.607,00 zł, wykonanie – 4.730.092,12 zł, tj. 99,99% planu 

Należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach I-XI 2021 

roku, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w latach 2021-2022.  
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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 2021 – 800.000,00 zł, wykonanie – 780.343,03 zł, tj. 97,55% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku. 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Limit 2021 – 433.300,00 zł, wykonanie – 396.101,60 zł, tj. 91,42% planu 

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi 

"Akademia Przedszkolaka" za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 roku uzależnione były 

od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

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

Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 326.502,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu 

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w maju 2021 roku 

zawarto umowę z wykonawcą. Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy roboty 

budowlane nie zostały wykonane w terminie umownym, tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. 

Masa bitumiczna zostanie ułożona jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. 

 

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi 

elektronicznej interesantów Urzędu 

Limit 2021 – 5.500,00 zł, wykonanie – 5.500,00 zł, tj. 1000,00% planu 

Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu 

Województwa) na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju 

oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania 

EZD i portalu Wrota Mazowsza z Województwem Mazowieckim z dnia 29 marca 2021 roku.  

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta 

Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym 

Limit 2021 – 15.000,00 zł, wykonanie – 2.460,00 zł, tj. 16,40% planu 

Zgodnie z umową zawartą w marcu 2021 roku wydatki ponoszone są w przypadku 

dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska. W 2021 roku tylko 1 pies trafił do 

schroniska, pozostałe bezpańskie zwierzęta zostały przekazane do adopcji bądź domów 

tymczasowych na terenie miasta. 

 

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – 

Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 

Limit 2021 – 125.500,00 zł, wykonanie – 125.460,00 zł, tj. 99,97% planu 

W latach 2019-2020 wykonana została ekspertyza budowlana i dokumentacja projektowa. W 

ramach zadania mającego na celu konserwację, przywrócenie i utrzymanie estetycznego 

wyglądu oraz walorów użytkowych Zamku wykonano konserwację 3 kompletów okiennic 

wieży oraz drzwi wejściowych do kaplicy. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 

100.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 

57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku.  
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Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego 

"Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", 

obsługa beneficjentów programu 

Limit 2021 – 13.474,68 zł, wykonanie – 13.474,67 zł, tj. 100,00% planu 

W ramach zadania utworzony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który został 

wyposażony w fotel, laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę, przeprowadzono 2 szkolenia 

dla mieszkańców miasta zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach programu, 

zakupiono rollup i tablice informacyjne oraz wydrukowano i dostarczono mieszkańcom 

Gostynina ulotki „Zadbaj o swój kawałek nieba” w ilości 3.000 sztuk. Punkt przyjął od 

zainteresowanych mieszkańców 37 wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub 

wymianę źródeł ciepła oraz 41 wniosków o płatność (zwrot poniesionych kosztów). Wnioski 

przekazywane były do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie kosztów zadania Miasto uzyskało zaliczkę w kwocie 9.000,00 zł. Program 

będzie kontynuowany w 2022 roku. 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego 

prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku 

szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty 

Limit 2021 – 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 2022 roku. 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

Limit 2021 – 8.147.015,07 zł, wykonanie – 8.142.392,26 zł, tj. 99,95% planu 

 

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę 

treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa 

miejskiej infrastruktury sportowej 

Limit 2021 – 3.700.496,00 zł, wykonanie 3.695.923,45 zł tj. 99,88% planu 

W ramach zadania wybudowano: boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 

105x64m wraz z piłkochwytami, bramkami i wiatami dla zawodników, oświetlenie boiska 

składające się z 4 masztów z 12 oprawami typu LED każda wraz z instalacjami 

elektrycznymi, budynek socjalno-sanitarny o pow. użytk. 434,89m2, przyłącze sanitarne, 

dojścia i dojazdy do budynku socjalno-sanitarnego i boiska treningowego oraz oświetlenie 

terenu składające się z 5 słupów z oprawami wraz z instalacjami elektrycznymi. 

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

w kwocie 964.444,00 zł, które Miasto otrzymało w 2020 roku oraz ze środków z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.500.000,00 zł, które miasto otrzymało w 2021 roku. 

Zadanie zrealizowano na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, wybudowane obiekty 

stanowią własność Miasta. 

 

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

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 187.900,00 zł, wykonanie 187.900,00 zł tj. 100,00% planu 

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Odbiór 

nastąpił 1 czerwca 2021 roku. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji 

deszczowej na długości 231 m, ustawiono 7 studni betonowych, osadnik poziomy i separator 

lamelowy przed wylotem do istniejącego rowu. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze 
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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 2021 – 394.291,00 zł, wykonanie 394.290,72 zł tj. 100,00% planu 

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w listopadzie 2020 

roku. Z uwagi na stwierdzony podczas robót rozbiórkowych brak podbudowy z tłucznia 

kamiennego na powierzchni 499m2 podpisano 1 czerwca 2021 roku aneks na roboty 

dodatkowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił 21 czerwca 2021 roku. W ramach zadania 

wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną ulicy, chodniki i zjazdy z kostki 

betonowej, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi, której koszt wyniósł 

146.150,00 zł. 

  

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 2021 – 15.990,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł tj. 100,00% planu  

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

wykonanie uregulowano w kwietniu 2021 roku.  

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń 

wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania 

wód 

Limit 2021 – 12.300,00 zł, wykonanie 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. W grudniu 2020 roku uregulowano płatność za 

wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy. W 2021 roku uregulowano końcową płatność za opracowanie dokumentacji. 

 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej 

infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 217.710,00 zł, wykonanie 217.710,00 zł tj. 100,00% planu  

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur pvc o długości 

138,3m oraz przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 23m, zamontowano 7 studni 

betonowych i 13 wpustów ulicznych z osadnikiem oraz wykonano nową nawierzchnię 

bitumiczną na pow. 648m2.  

              

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

miejskiej kanalizacji deszczowej 

Limit 2021 – 122.490,00 zł, wykonanie 122.490,00 zł tj. 100,00% planu 

W 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa. W maju br. 

zakończono przebudowę sieci, zadanie objęło montaż separatora lamelowego, osadnika 

wirowego, studni z kręgów żelbetowych średnicy 1600mm, wylot kanalizacji deszczowej 

oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej i oczyszczenie cieku odprowadzającego wodę 

na długości 30 metrów od wylotu kanalizacji deszczowej. 
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Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w 

Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 1.407.395,00 zł, wykonanie 1.407.345,65 zł tj. 100,00% planu 

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową z rur pvc o łącznej długości 423m,  

ustawiono 9 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, wykonano podbudowę i nawierzchnię 

asfaltową drogi na pow. 2.065m2,  chodniki i zjazdy z kostki betonowej na pow. 1.483m2, 

ustawiono 946m krawężników i 713m obrzeży, przebudowano hydranty oraz wykonano 

oznakowanie pionowe i poziome. 

 

Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i 

kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I – Poprawa miejskiej infrastruktury 

drogowej 

Limit 2021 – 883.013,00 zł, wykonanie 883.012,37 zł tj. 100,00% planu 

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową z rur pvc o łącznej długości 197m,  

ustawiono 28 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, zamontowano kompletną 

przepompownię wód deszczowych, wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi na 

pow. 1.156m2,  chodniki i zjazdy z kostki betonowej na pow. 786m2, ustawiono 612m 

krawężników i 354m obrzeży, przebudowano przepusty pod drogami oraz wykonano 

oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 471.624,41 zł. 

 

Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz 

ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa 

miejskiej infrastruktury drogowej  
Limit 2021 – 685.440,07 zł, wykonanie 685.440,07 zł tj. 100,00% planu 

W 2021 roku wykonano kanalizację deszczową w ul. Gen. Mari Wittek i Honorowych 

Dawców Krwi, ustawiono krawężniki oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię 

bitumiczną w ul. Gen. Marii Wittek, wydatki poniesione były ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina otrzymała w kwietniu 2021 roku. Przedsięwzięcie 

kontynuowane będzie w 2022 roku, w tym w kwocie 2.356.839,93 zł ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19.  

 

Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - 

Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej 
Limit 2021 – 494.670,00 zł, wykonanie 494.670,00 zł tj. 100,00% planu 

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie koncepcji i dokumentacji projektowej 

opracowanych w latach 2018-2020, przy dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury w 

kwocie 395.736,00 zł. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę budynku węzła i budynku po 

byłym Gimnazjum wraz z łącznikiem, przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej długości 

135,87mb, w tym montaż separatora, osadnika, studni i rurociągów oraz przebudowę 

kanalizacji sanitarnej długości 115,75mb, w tym montaż przepompowni ścieków, studni i 

rurociągów.  

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - 

Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych 

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana. Budowa budynku 

przewidziana jest w 2022 roku, przy udziale środków Funduszu Dopłat na podstawie Umowy 

nr zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.  
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Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej 

infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu 

We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji, należność za 

jej wykonanie zostanie uregulowana w 2022 roku. Wydatki na budowę drogi ponoszone będą 

w 2022 roku. Roboty obejmować będą budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

ulicznego, drogi, chodników i zjazdów. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności 

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie 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 2022-2024 dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa i 

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

 

Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta 

Gostynina 

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Rozbudowa istniejącego 

budynku przedszkola przewidziana jest w latach 2022-2023, przy udziale środków z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2020 roku oraz z 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  

 

Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – 

Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej 

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu 

W latach 2019-2020  wykonana została koncepcja budowy drogi, w 2022 roku opracowana 

zostanie dokumentacja projektowa.  

 

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

miejskiej kanalizacji deszczowej  

Limit 2021 – 8.100,00 zł, wykonanie 8.100,00 zł tj. 100,00% planu 

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji. W 

2022 roku przewidziana jest budowa urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji 

deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej.  

 

Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego i charakterystyki energetycznej – Poprawa istniejącej infrastruktury 

oświatowej 

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

W 2019 roku opracowana została opinia dotycząca spełnienia warunków przeciwpożarowych 

oraz audyt energetyczny budynku. W 2022 roku wykonana zostanie koncepcja przebudowy 

budynku, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2021 roku i aneksu z grudnia 2021 roku. 
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację 

linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie – Remont pomostów i regulacja linii 

brzegowej jeziora Zamkowego 

plan 17.220,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł tj. 100,00% planu  

W 2021 roku uregulowano częściową należność za wykonanie dokumentacji, na podstawie 

umowny zawartej w 2021 roku, końcowa należność za wykonanie dokumentacji uregulowana 

zostanie w 2022 roku. 

 

 


