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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT  2 I 3 
 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

 

 W budżecie Gminy Janów na 2013 rok uchwalonym dnia 29 stycznia 2013 roku (Uchwała Nr 

176/XXIX/13 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 446 084,50 zł. 

Kwota ta dotyczyła projektu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt 

realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowiew kwocie 47 287,00 zł oraz programu 

operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom 

zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” w kwocie 398 797,50 zł realizowanego 

przez Gminę Janów 

 

Zmiany planu wydatków bieżących: 

Plan na wydatki projektu „Uczenie się przez całe życie – program Comenius – Partnerski Projekt 

realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie nie uległ zmianie i wynosił na koniec 

roku 47 287,00 zł. 

Plan na wydatki programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Zapewnienie 

dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” nie uległ 

zmianie i wynosił na koniec roku 398 797,50 zł. 

Uchwałą Nr 184/XXX/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku zwiększono plan wydatków 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 

35 500,00 zł. Zwiększenie to dotyczyło projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” POKL 

Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminę Janów. 

Uchwałą Nr 220/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 08 października 2013 roku zmniejszono plan 

wydatków projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” 

Plan wydatków bieżących ww. programu na koniec roku wynosił 27 500,00 zł.  

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

 

W budżecie Gminy Janów na 2013 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 1 426 972,33 zł i 

dotyczyła następujących inwestycji : 

- przebudowy placu przed Kościołem w Żurawiu w kwocie 329 653,00 zł, 

- „Szlaku atrakcji turystycznych” – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa 

śląskiego w kwocie 863 767,33 zł, 



- Turystycznej Doliny Wiercicy – zagospodarowanie stawu „Amerykan” wraz z budową ścieżki 

rowerowej i szlaku kajakowego – wspólny projekt 4 gmin (zwrot dofinansowania wydatków poniesiony 

przez Partnera Projektu- Gminy Przyrów) w kwocie 143 600,00 zł, 

- budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski w kwocie 

89 952,00 zł. 

 

Zmiany planu wydatków majątkowych: 

Uchwałą Nr 184/XXX/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku , Uchwałą Nr 220/XXXVI/13 

Rady Gminy Janów z dnia 08 października 2013 roku oraz Uchwałą Nr 221/XXXVI/13 Rady Gminy 

Janów z dnia 08 października 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 26 955,00 zł . 

Zwiększenie to dotyczyło projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” POKL Kapitał Ludzki 

realizowanego przez Gminę Janów. 

Plan wydatków majątkowych po zmianach dotyczący ww. projektu wynosił 26 955,00 zł. 

Uchwałą Nr 185/XXX/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku zmniejszono plan wydatków o 

kwotę 77 820,00 zł inwestycji pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego 

E-region częstochowski”. Plan wydatków po zmianach na koniec roku dla ww. projektu wynosił 

22 912,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 461/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 września 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 

527/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 

20 800,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa placu przed Kościołem w Żurawiu”. 

Plan wydatków kwalifikowanych ww. inwestycji na koniec roku to kwota 308 853,00 zł. 

 


