
Załącznik Nr 9 
do sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu za 2012 rok                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 

2011 – 2014 ostatniej zmiany dokonano 30 października 2012 roku Uchwałą Nr 150/XXIV/12 Rady 

Gminy Janów. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego . W 2011 roku rozpoczęto prace a w 2012 roku są kontynuowane. 

Rada Gminy Janów Uchwałą Nr 116/XX/12 w dnia 30 maja 2012 roku przyjęła zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w 

Janowie.  

W ramach pozostałych prac planistycznych podjęto Uchwały: 

a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy ul. 

Żurawskiej, 

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotym Potoku w 

rejonie  ul. Mjr Wrzoska. 

Odnośnie punktu a) wykonano: 

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w 

miejscowości Janów o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, 

- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i 

organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2013 roku. 

 

Odnośnie punktu b) wykonano: 

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w 

miejscowości Janów o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, 

- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i 

organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, 

- sporządzono projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko,  

- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,  

- wystąpiono o opinię i uzgodnienia do organów określonych w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2013 roku. 

 

Poniesione koszty w wysokości 28 306,25 zł dotyczą: 

- wynagrodzeń za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej – 5 600,00 zł, 



- wykonania projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy 

ul. Przyrowskiej w Janowie – 12 300,00 zł, 

- wykonania projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania gminy Janów obejmujący obszar 

przy ul. Żurawskiej – I rata – 8 856,00 zł, 

- map do dokumentacji planistycznej – 270,00 zł, 

- pomiarów uzupełniających na potrzeby opracowania planu terenu przy stawie „Amerykan” – 450,00 

zł, 

- ogłoszeń w prasie dotyczących projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 

830,25 zł. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

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

województwa śląskiego” została zaplanowane na lata 2012 – 2013. W 2012 roku poniesione koszty 

dotyczą projektu budowlanego pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w 

północnej części województwa śląskiego” na terenie gmin : Żarki, Niegowa, Janów w kwocie 

12 425,21 zł. W 2013 roku inwestycja będzie kontynuowana. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka” została zaplanowane 

na lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona. Poniesione koszty w 2012 roku to 

kwota 361 011,62 zł. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” zostało 

zaplanowane na lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona. Poniesione koszty w 

2012 roku to kwota 1 073 507,92 zł. 

 

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” zostało zaplanowane na 

lata 2011 – 2012. W 2012 roku inwestycja została zakończona a poniesione koszty w 2012 roku to 

kwota 1 350 558,59 zł.  

 

Pozostałe dwa przedsięwzięcia tj. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego 

E-region częstochowski” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze celem rozwoju 

społeczno – kulturalnego oraz sportowo – rekreacyjnego miejscowości” zostały zaplanowane na lata 

2013 – 2014. 

 


