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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT  2 I 3 

 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUD ŻETOWEGO 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

 

 W budżecie Gminy Janów na 2011 rok uchwalonym dnia 25 lutego 2011 roku (Uchwała Nr 38/VI/11 

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 118 449,20 zł. 

Kwota ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla 

uczniów Gimnazjum w Piasku” w kwocie 77 525,86 zł i programu operacyjnego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w Gminie Janów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie 

w kwocie 40 923,34 zł. 

 

Zmiany planu wydatków bie żących: 

 

Uchwałą Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku zwiększono plan wydatków 

programu „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku”  

realizowanego przez Gimnazjum Piasku o kwotę 44 661,30 zł.  

Plan wydatków na koniec roku dotyczący  ww. programu po zmianie wynosił 122 187,16 zł. 

Wydatki dotyczące programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w 

trakcie roku nie uległy zmianie. 

Uchwałą Nr 82/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku wprowadzono zmianę do 

budżetu zwiększając wydatki o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu „Uczenie się przez 

całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Janowie. 

Uchwałą Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku wprowadzono zmianę do 

budżetu zwiększając wydatki o kwotę 56 419,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” 

realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie.  

Uchwałą Nr 100/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę do 

budżetu zwiększając wydatki o kwotę 45 430,40 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu „Uczenie się przez 

całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Janowie. 

Plan wydatków tego programu po zmianach na koniec 2011 roku to kwota 65 430,40 zł. 

 



 

WYDATKI MAJ ĄTKOWE: 

 

W budżecie Gminy Janów na 2011 rok kwota wydatków majątkowych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 5 116 277,10 zł i 

dotyczyła dwóch inwestycji w Dziale 010 tj. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i 

„Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” w łącznej kwocie 2 294 962,00 zł oraz 

inwestycja w Dziale 630 pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” w kwocie 2 821 315,10 zł.  

 

Zmiany planu wydatków maj ątkowych: 

Uchwałą Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku wprowadzono zmianę  do 

budżetu zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 5 500,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu „Sięgnij 

wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku”  realizowanego przez 

Gimnazjum Piasku 

Uchwałą Nr 61/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku wprowadzono zmianę  do 

budżetu zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 161 921,00 zł. Zmiana ta dotyczyła Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 n projekt pn. „E-Powiat Częstochowski”. 

Uchwałą Nr 101/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę  do 

budżetu zmniejszając wydatki majątkowe w Dziale 010 o kwotę 1 398 542,00 zł dotyczące inwestycji 

pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu 

Zaborce w Janowie” oraz w Dziale 630 o kwotę 1 382 999,16 zł dotyczące inwestycji pn. „Turystyczna 

Dolina Wiercicy”. 

Uchwałą Nr 102/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę  do 

budżetu zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł w Dziale 630 dotyczące inwestycji pn. 

„Turystyczna Dolina Wiercicy”. 

Uchwałą Nr 103/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę  do 

budżetu zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 880 020,00 zł w Dziale 010 dotyczące inwestycji pn. 

„Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu 

Zaborce w Janowie” .  

Zarządzeniem Nr 150/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki 

dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci 

kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” o kwotę 10 000,00 zł a Zarządzeniem Nr 159/2011 

Wójta gminy Janów z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki o kwotę 6 400,00 zł. 

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach dotyczące ww. inwestycji na 31.12.2011 roku wynosi 

„0”. 

Zarządzeniem Nr 134/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2011 roku zmniejszono 

wydatki dotyczące inwestycji pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” o kwotę 100 000,00 zł a Zarządzeniem 

Nr 150/2011 Wójta gminy Janów z dnia 23 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki o kwotę 

50 000,00 zł. 

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach dotyczące ww. inwestycji na 31.12.2011 roku wynosi 

1 218 315,94 zł. 

 


