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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 

2011 – 2014 ostatniej zmiany dokonano 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr 104/XVI/11 Rady Gminy 

Janów. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego . W 2011 roku rozpoczęto prace. 

Rada Gminy Janów w dniu 3 października 2011 roku podjęła Uchwałę Nr 75/XI/11 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów 

dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie, której podjęcie zapoczątkowało proces 

planistyczny zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podano ogłoszenia 

w prasie miejscowej poprzez obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. 

O podjęciu ww. Uchwały zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i 

opiniowania planu. Ponadto sporządzono projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2012 roku. 

Poniesiono koszty w wysokości 6 511,58 zł, które dotyczyły : 

- odbitek map do celów sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w kwocie 216,08 zł, 

- map do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22,50 zł, 

- wykonania pomiaru i dokumentacji do regulacji ewidencji gruntów i księgi wieczystej w związku ze 

zmianą przebiegu koryta rzeki Wiercicy powstałą przy budowie oczyszczalni ścieków w Janowie w 

celu wydzielenia terenu pod oczyszczalnią i rozbudową oczyszczalni ścieków w kwocie 5 658,00 zł, 

- aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu oczyszczalni w Janowie – działka 598/3 km 15 

opracowanie do celów projektowych w kwocie 615,00 zł. 

 

WYDATKI MAJ ĄTKOWE: 

Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice było zaplanowane w 

2011 roku i było realizowane. Zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa 

Śląskiego zakończenie realizacji nastąpiło w terminie do 15 lutego 2012 roku. 

Wobec powyższego w 2011 roku zaplanowano faktyczne do poniesienia wydatki w wysokości 148,00 

zł, które dotyczą kosztu opłaty do Agencji Nieruchomości Rolnych za udostępnienie terenu pod sieć 

wodociągową w Zagórzu – dokładna kwota wykonanych wydatków to 147,60 zł, natomiast w 2012 

roku zaplanowano kwotę 1 364 685,00 zł, która dotyczy kosztów tej inwestycji zgodnie z podpisaną 

umową oraz kosztów robót dodatkowych.  

Na dzień pisania niniejszej informacji inwestycja została zakończona a faktury na kwotę 1 337 558,59 

zł zostały uregulowane. 



Przedsięwzięcie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Zaborce” w Janowie było 

zaplanowane w 2011 roku i było realizowane. Zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem 

Województwa Śląskiego zakończenie realizacji nastąpiło w terminie do 15 lutego 2012 roku. 

Wobec powyższego w 2011 roku zaplanowano faktyczne do poniesienia wydatki w wysokości 

9 770,00 zł, które wykonano w wysokości 9 766,20 zł i dotyczyły one kosztu opracowania projektu 

budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Zaborce” w Janowie – częściowa 

zmiana trasy kanalizacji i niektórych przyłączy, natomiast w 2012 roku zaplanowano kwotę 

1 148 277,00 zł, która dotyczy kosztów tej inwestycji zgodnie z podpisaną umową oraz kosztów robót 

dodatkowych. 

Na dzień pisania niniejszej informacji inwestycja została zakończona a faktury na kwotę 1 039 110,08 

zł zostały uregulowane. 

 
Przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka” zgodnie z podpisaną 

Umową z Samorządem Województwa Śląskiego będzie realizowane w 2012 roku – koszt inwestycji 

zaplanowano w kwocie 409 668,00 zł natomiast w 2011 roku zaplanowana kwota to 14 760,00 zł, 

która została w tej samej wysokości wydatkowana i dotyczyła kosztów projektu budowlano – 

wykonawczego kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – budowy 

obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze celem rozwoju społeczno – 

kulturalnego oraz sportowo – rekreacyjnego miejscowości” zgodnie z podpisaną Umową z 

Województwem Śląskim będzie realizowane w latach 2012- 2013  i odpowiednio zaplanowano 

wysokość kosztów tej inwestycji tych latach tj. 2012 – 274 402,00 zł, 2013 – 439 815,00 zł, natomiast 

w 2011 roku zaplanowana kwota to 14 640,00 zł, która została w tej samej wysokości wydatkowana i 

dotyczyła kosztów projektu budowlano – wykonawczego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – 

zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze. 

 

Pozostałe dwa przedsięwzięcia tj. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w 

północnej części województwa śląskiego” oraz „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 

Północnego E-region częstochowski” będą realizowane w latach 2012 -2014 w wysokości 

zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 


