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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 2012 rok uchwalonym dnia 24 stycznia 2012 roku (Uchwała Nr 

105/XVII/12 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 194 770,00 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 53 130,00 zł, projektu „Uczenie się przez całe życie” – 

program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie 

w kwocie 82 087,00 zł oraz programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. 

„Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Janów” realizowanego przez Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Janowie w kwocie 59 553,00 zł. 

 

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 82 087,00 zł. 

Uchwałą Nr 155/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku zwiększono plan wydatków 

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

25 000,00 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 pn. „Małe projekty – wydanie mapy oraz przewodnika gminy Janów”. 

Plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie i wynosił 25 000,00 zł. 

Uchwałą Nr 124/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku zwiększono plan wydatków 

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

realizowanego przez Gimnazjum w Piasku o kwotę 36 375,25 zł. 

Plan wydatków na koniec roku dotyczący ww. programu po zmianie wynosił 89 505,25 zł. 

Zarządzeniem Nr 261/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku zwiększono plan wydatków 

o kwotę 9 427,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu 

pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Janów” realizowanego przez Zespól Szkolno 

– Przedszkolny w Janowie. 

Plan wydatków tego programu po zmianach na koniec 2012 roku to kwota 68 980,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 325/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku wprowadzono zmianę 

w zadaniu „Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie” realizowanego ze środków PROW . 

Z wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 22 977,00 zł, które dotyczyły 

zakupu wyposażenia w ramach tego zadania. Plan wydatków tego zadania na koniec roku nie uległ 

zmianie i wynosił 22 977,00 zł. 



 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

 

W budżecie Gminy Janów na 2012 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 4 994 454,00 zł i 

dotyczyła następujących inwestycji : 

- przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice – 1 336 685,00 zł, 

- budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie – 958 277,00 zł, 

- budowy obiektów sportowych w Lgoczance – 409 668,00 zł, 

- Turystycznej Doliny Wiercicy – 922 522,00 zł, 

- budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski – 

11 810,00 zł, 

- kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej budynku 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu – 1 199 736,00 zł, 

- utworzenia Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń – 34 270,00 zł, 

- modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie – 121 486,00 zł. 

 

Zmiany planu wydatków majątkowych: 

Zarządzeniem Nr 191/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 03 lutego 2012 roku zwiększono plan 

wydatków o kwotę 81 708,00 zł na inwestycję dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – 

Lusławice i budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie. Plan wydatków 

kwalifikowanych po zmianach na 31.12.2012 roku to kwota 2 376 670,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 352/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku zmniejszono plan 

wydatków o kwotę 86 243,00 zł na inwestycję pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy”. Plan wydatków 

kwalifikowanych na 31.12.2012 roku po zmianach wynosił 836 279,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 331/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku zmniejszono plan 

wydatków o kwotę 11 810,00 zł na inwestycję pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla 

Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Plan wydatków kwalifikowanych na 31.12.2012 

roku po zmianach wynosił „0”. 

Uchwałą Nr 141/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków 

o kwotę 283 280,00 zł i Uchwałą Nr 165/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku 

zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł inwestycji dotyczącej kompleksowej 

termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu. 

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach na 31.12.2012 roku wynosił 906 456,00 zł. 

Zarządzeniem Nr 325/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku zmniejszono plan 

wydatków o kwotę 22 977,00 zł i Zarządzenie Nr 326/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 

2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 005,00 zł inwestycji pn. „Modernizacja Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Janowie” realizowanej ze środków PROW. 

Plan wydatków kwalifikowanych na 31.12.2012 roku po zmianach to kwota 92 504,00 zł. 

 


