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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 

2011 – 2015 ostatniej zmiany dokonano 08 października 2013 roku Uchwałą Nr 222/XXXVI/13 Rady 

Gminy Janów. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku . W 2013 roku zakończono prace 

dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotym Potoku w rejonie 

ul. Mjr Wrzoska. 

W 2013 roku kontynuowano prace w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Janowie przy ul. Żurawskiej. Wystąpiono o opinie i uzgodnienia do organów 

określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , opinię otrzymano i 

wprowadzono zmiany w wymaganym zakresie. Następnie wyłożono plan do publicznego wglądu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Następnie składano 

uwagi do wyłożonego planu. 

Przyjęto Zarządzenie Nr 495/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej.  

Podjęto Uchwałę Nr 178/XXIX/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Janów.  

16 maja 2013 roku ogłoszono informację do składania ofert na opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyłoniono wykonawcę i podpisano 

umowę z firmą BUDPLAN. 

Ogłoszono w prasie obwieszczenie Wójta Gminy Janów w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów. 

W ramach tego ogłoszenia wyznaczono termin do 25 lipca 2013 roku na składanie wniosków 

dotyczących zmiany studium. 

Zawiadomiono instytucje o podjęciu Uchwały 178/XXIX/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Janów. 

Przekazano komplety dokumentów firmie BUDPLAN. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2014 roku. 

Poniesione koszty w wysokości 30 000,00 zł dotyczą: 

- wynagrodzeń za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1 050,00 zł, 



- wykonania projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy 

ul. Żurawskiej w Janowie  - II etap – 11 808,00 zł, 

- wykonania projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania Gminy Janów obejmujący obszar 

zlokalizowany w miejscowości Złoty Potok w rejonie ul. Mjr Wrzoska – 16 623,42 zł, 

- ogłoszeń w prasie dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Złoty Potok – 110,70 zł, 

- zapisu i sporządzenia map topograficznych Gminy Janów w ramach uzupełnienia dokumentacji 

planistycznej związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków gminy Janów – 407,88 zł. 

 

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF- profesjonalizacja JST” jest to projekt na lata 2013-2014 

realizowane przez Gminę Janów. W 2013 roku poniesiono koszty w kwocie 25 540,00 zł. Są to koszty 

dotyczące zatrudnienia na ½ etatu koordynatora wewnętrznego ds. realizacji projektu w kwocie 

19 295,00 zł i kosztów studiów podyplomowych w kwocie 6 245,00 zł. 

Pozostałą kwotę niewykorzystaną w wysokości 1 960,00 zł zwrócono do Lidera projektu.  

Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku. 

 

Przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z 

terenu Gminy Janów” to projekt realizowany na lata 2013- 2015.  

W 2013 roku wykorzystana kwota to 13 666,66 zł, która dotyczyła usługi w zakresie zarządzania 

projektem. Nie wykorzystana kwota w wysokości 353 765,94 zł została zwrócona do instytucji 

wdrażającej i będzie wydatkowana w 2014 roku zgodnie z planem projektu. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

Przedsięwzięcie pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części 

województwa śląskiego” zostało zaplanowane na lata 2012 – 2013. W 2013 roku inwestycja została 

zakończona . Poniesione koszty to kwota 533 484,28 zł. 

 

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF- profesjonalizacja JST” jest to projekt na lata 2013-2014 

realizowane przez Gminę Janów. W 2013 roku poniesiono koszty w kwocie 10 955,00 zł. Są to koszty 

poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i kamery ze statywem. 

Pozostała kwotę nie wykorzystaną w wysokości 16 000,00 zł zwrócono do Lidera projektu i będzie 

wydatkowana w 2014 roku zgodnie z planem projektu na system podatkowy wraz z usługą 

wdrożeniową. 

 

Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 

częstochowski” zostało zaplanowane na 2014 rok w wysokości 188 763,00 zł. Urząd Miasta 

Częstochowy , który jest Liderem projektu w przesłanym piśmie wskazał, aby kwota środków 

zaplanowana w 2013 roku została przeniesiona na 2014 rok i zwiększyła budżet tego projektu w 2014 

roku. 

 


