
- 111 - 
 
 

Charakterystyka wydatków majątkowych  
zrealizowanych w 2014 roku  

(stan na 31 grudnia 2014 roku) 
(do załącznika nr 2b) 

 
 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE  
Plan 1.833.900,00 zł wykonanie 1.459.241,44 zł, tj. 79,57% planu 
 
 
Rozdz. 15011 - Przetwórstwo przemysłowe – Rozwój przedsiębiorczości 
plan 4.300,00 zł, wydatkowano 4.242,33 zł tj. 98,66% planu  

 

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny 
Miasta) na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa 
Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.  
 
 
Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność 
plan 401.000,00 zł, wydatkowano 82.231,50 zł tj. 20,51% planu  

 

Wydatki w kwocie 4.981,50 zł zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13. 
 
Wydatki w kwocie 45.270,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej dla 
realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy 
ul. Targowej. W ramach planowanej kwoty przewidywano w 2014 roku wykonanie przyłącza 
energetycznego i rozpoczęcie budowy budynku. Z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe w latach 2014-2015 rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2016. 
 
Wydatki w kwocie 31.980,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku 
mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w 
co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b. Realizacja zadania 
przewidziana jest w latach 2016-2018 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska). 
 
 
Rozdz. 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
Komendy wojewódzkie Policji 
plan 36.000,00 zł, wydatkowano 36.000,00 zł tj. 100,00% planu  

 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla 
potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z 
Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. 
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Rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe 
plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.963,00 zł tj. 99,63% planu  

 

Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.  
Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Gostyninie. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku. 
 
 
Rozdz. 80110 - Oświata i wychowanie – Gimnazja 
plan 110.000,00 zł, wydatkowano 54.204,61 zł tj. 49,28% planu  

 

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13. 
 
 
Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała 
działalność 
plan 1.272.600,00 zł, wydatkowano 1.272.600,00 zł tj. 100,00% planu  
 
Wydatki w kwocie 230.000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego na 
zwiększenie kapitału zakładowego w spółce gminy „Miejskie Centrum Handlowe – Stara 
Betoniarnia”. 
 
Wydatki w kwocie 1.042.600,00 zł zostały przeznaczone na częściową spłatę wierzytelności 
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-
Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu 
„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby 
miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem, zgodnie z harmonogramem 
spłat. 
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