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                                                                                                       do informacji z wykonania budżetu                                                                                                                                                                                                                             

             za I półrocze  2011 roku                                                                                                        
 

WYDATKI  INWESTYCYJNE 
 

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2011 roku stanowi kwotę – 7 137 842,91 zł  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2011 roku wynosi – 570 139,35 zł 
co stanowi 8,0 % planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela: 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  2 336 306,00 51 109,41 2,2 

 
01010 

Infrastruktura wodociągowa i 
sanitarna wsi  

2 302 625,00 
17 428,41 0,8 

01095 Pozostała działalność 33 681,00 33 681,00 100,0 

600  Transport i łączność  288 233,00 108 687,29 37,7 

 60016 Drogi publiczne gminne 179 233,00 108 687,29 60,6 

60017 Drogi wewnętrzne 109 000,00 - - 

630  Turystyka  3 466 797,91 8 000,00 0,2 

 63095 Pozostała działalność  3 466797,91 8 000,00 0,2 

700  Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00 119 942,00 100,0 

 
70005 

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

120 000,00 119 942,00 100,0 

750  Administracja publiczna  382 970,00 182 540,94 47,7 

 
75023 

Urzędy gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

382 970,00 182 540,94 47,7 

801  Oświata i wychowanie  36 903,00 36 892,28 100,0 

 80101 Szkoły Podstawowe 31 403,00 31 402,29 100,0 

 80110 Gimnazja 5 500,00 5 489,99 99,8 

854  
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

300 000,00 15 498,00 5,2 

 
85417 

Szkolne schroniska 
młodzieżowe 

300 000,00 15 498,00 5,2 

900  
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

80 000,00 43 431,23 54,3 

 90002 Gospodarka odpadami 40 000,00 3 431,25 8,6 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 

40 000,00 39 999,98 100,0 

921  
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

34 670,00 - - 

 
92109 

Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

34 670,00 - - 

926  Kultura fizyczna i sport 91 963,00 4 038,20 4,4 

 92695 Pozostała działalność 91 963,00 4 038,20 4,4 

R A Z E M 7 137 842,91 570 139,35 8,0 
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CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
 
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 51 109,41 zł, która dotyczy: 
 

- kosztów budowy placu zabaw w miejscowości Złoty Potok (zobowiązanie 2010 
roku)                                                

- 1 281,00 zł 

- Kosztów przebudowy wodociągu – Złoty Potok ul. Sadowa (zobowiązanie 2010 
roku) 

- 7 662,21 zł 

- kosztów nadzoru autorskiego dla części drogowej – przebudowa płyty rynku w  
Złotym Potoku (zobowiązanie 2010 roku)                                                                              

- 3 000,00 zł     

- koszt projektu budowlano – wykonawczego: kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji 
technicznej boiska sportowego – budowa obiektów sportowych w miejscowości 
Lgoczanka 

- 14 760,00 zł                                                                      

- koszt projektu budowlano – wykonawczego: kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji 
technicznej boiska sportowego – zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze 

- 14 640,00 zł 

- Koszt opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami na 
osiedlu Zaborce w Janowie – częściowej zmiany trasy kanalizacji i niektórych 
przyłączy 

- 9 766,20 zł 

 
Dwie duże inwestycje zaplanowane w tym dziale tj. budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w 
Janowie i przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice są w trakcie realizacji. 
 
Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 108 687,29 zł, która dotyczy: 
 

- kosztów modernizacji drogi gminnej ulicy Szkolnej w Janowie – roboty dodatkowe - 21 392,90 zł 
- kosztów ułożenia chodniku w miejscowości Piasek - 11 692,00 zł 
- kosztów modernizacji drogi gminnej w miejscowości Piasek i Złoty Potok 

(zobowiązanie 2010 roku) 
- 75 602,39 zł 

 
 
Pozostałe inwestycje tj. odwodnienie drogi w miejscowości Bystrzanowice i modernizacja drogi do transportu 
rolnego zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 630 „TURYSTYKA” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 8 000,00 zł, która dotyczy : 
 

- kosztów operatu wodno prawnego do stawu Amerykan w Złotym Potoku   
    

Inwestycje zaplanowane w tym dziale tj., „Turystyczna Dolina Wiercicy” – zagospodarowanie stawu 
Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego jest w trakcie realizacji. 
 
Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale zostało zrealizowane w 100,0% na łączną kwotę 
119 942,00 zł.  
 
Były to koszty zakupu nieruchomości w  
: 

- Śmiertnym Dębie - 32 542,00 zł 
- Skowronowie - 16 800,00 zł 
- Siedlcu - 70 600,00 zł 

 
 
Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 182 540,94 zł, która dotyczy robót dodatkowych 
przy rozbudowie SOKiS : 
 

- instalacji c.o, instalacji wodno – kanalizacyjnej, dachu nad salą konferencyjną, 
wzmocnienie podciągu, dodatkowych pomieszczeń dla Urzędu 

- 128 200,40 zł 

- przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy od strony Rynku (zobowiązanie 
2010r) 

- 54 340,54 zł 
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Wójt Gminy Janów 

  

/-/ Sławomir Krzyształowski 
 

Inwestycje dotyczące projektu pn. E – powiat Częstochowski zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 roku. 
 
 
Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale zostało zrealizowane w 100,0% na łączną kwotę 
36 892,28 zł która dotyczy kosztów:  
 

- budowy placu zabaw w miejscowości Janów, Lgoczanka i Lusławice (zobowiązanie 
2010r) 

- 31 402,29 zł 

- kosztów zakupu inwestycyjnych w ramach realizowanego programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki przez Gimnazjum w Piasku współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL „Sięgnij wyżej „ – program 
wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku. 

- 5 489,99 zł 

 
 
Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 15 498,00 zł, która dotyczy : 
 

- kosztów związanych z termomodernizacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 
Siedlcu – wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej zagospodarowania 
terenu przy schronisku oraz kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbiorem robót. 

  

 
                                                                  
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 43 431,23 zł, która dotyczy : 
 

- modernizacji oświetlenia ulicznego w Złotym Potoku na ulicy Mineralnej i ulicy 
Słonecznej 

- 34 999,99 zł 

- kosztów projektów modernizacji oświetlenia ulicznego ulicy Ściegiennej w Piasku i 
ulicy Kościelnej w Złotym Potoku w kwocie  

- 4 999,99 zł 

 
W dziale tym zostały też wydatkowane środki na projekt „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – I etap – adaptacja projektu oraz zagospodarowanie 
terenu dla piętnastu gmin w kwocie 3 431,25 zł. 
 
 
Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 34 670,00 zł dotyczą odwodnienia placu budynku 
wiejskiego w Żurawiu i zostaną realizowane w II półroczu 2011 roku 
 
 
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
Wydatki inwestycyjne wykonane w tym dziale to kwota 4 038,20 zł, która dotyczy: 

 
 
Pozostałe inwestycje zaplanowane w tym dziale dotyczą głównie przedsięwzięć realizowanych ze środków 
Funduszu Sołeckiego tj., place zabaw w miejscowości Hucisko, Pabianice, Lgoczanka i Zagórze oraz 
budowy boiska sportowego w Złotym Potoku i zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości 
Lusławice i zagospodarowanie centrum w miejscowości Siedlec, zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 
roku. 

- budowy placu zabaw  miejscowości Zagórze, Skowronów, Siedlec, Hucisko i Żuraw 
(zobowiązanie 2010r). 

  


