
                                                                                        Załącznik Nr 11 
                                                                                                         do sprawozdania rocznego 

                                                                                               z wykonania budżetu  
                                                                                 za 2005 rok 

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 
 

 

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                         202 909,00 zł  
w tym: 
 
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              111 230,00 zł 
 składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                        4 455,00 zł 
w tym: 
- zapłata zobowiązań 2004 r.                                                   1 199,00 zł 
- czyszczenie rowów melioracyjnych                                         220,00 zł 
- zakup artykułów spożywczych na szkolenie rolników  i  
spotkanie Komisji Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego        

359,00 zł 

- zakup rur do kanalizacji deszczowej                                        452,00 zł 
- zakup map topograficznych w celu przygotowania 
planów  zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych                 

185,00 zł  

- usługi telekomunikacyjne                                                           56,00 zł 
- zasilanie studni głębinowej w Pabianicach                           1 900,00 zł 
- transport do naprawy pompy                                                      84,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                          106 775,00 zł  
   opisano w Załączniku Nr 13. 
 

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                  3 394,00 zł  
składają się: 
- zapłata zobowiązań 2004 r.                                                      849,00 zł 
- opłaty do Izb Rolniczych  - 2% wpływów   
  podatku rolnego w 2005 r.                                                                 

2 545,00 zł 

 
 
 
Rozdział 01036 „ Restrukturyzacja  i  modernizacja   sektora 
                            żywnościowego oraz rozwój  obszarów wiejskich” 
 
Wydatki w kwocie                                                                                                     79 535,00 zł 
dotyczą programu „LEADER+”. 
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Rozdział 01095 „Pozostała działalność” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                  8 750,00 zł  
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                        1 300,00 zł   
dotyczące 
- zakupu materiałów i wyposażenia Lokalnej Grupy Działania „LEADER+” 
 
Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. 
   
* zakupy inwestycyjne w kwocie                                                                                7 450,00 zł 
  opisano w Załączniku Nr 13. 
 
DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                 1 827 469,00 zł  
 w tym: 
 
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 
Na wydatki w kwocie                                                                                           1 166 417,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                    143 220,00 zł 
w tym: 
- zapłata zobowiązań 2004 r.                                                  63 495,00 zł  
- zakup piasku i soli do utrzymania zimowego dróg                6 068,00 zł 
- remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych       16 156,00 zł 
- odśnieżanie dróg gminnych                                                  55 341,00 zł   
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i 
  administrowania drogami gminnymi                                     

 
2 160,00 zł                                       

 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                       1 023 197,00 zł 
opisano w Załączniku Nr 13. 
 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” 
Na wydatki w kwocie                                                                                             661 052,00 zł 
składają się inwestycje opisane w Załączniku Nr 13. 
 
DZIAŁ 630 „TURYSTYKA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                        3 000,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 63003 „ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 
Na wydatek w kwocie                                                                                                 3 000,00 zł 
składa się: 
- wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktyczno – ekologicznej w Siedlcu. 
Został on pokryty w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Śląskiego, Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu. 
 
 
DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      30 037,00 zł  
w tym: 
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Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                30 037,00 zł 
składają się: 
- zapłata zobowiązań 2004 r.  14 586,00 zł 
- wypisy i wyrysy działek  9 721,00 zł 
- opłaty sądowe 394,00 zł 
- wyceny działek  
- koszty ogłoszeń prasowych 1 088,00 zł 
- koszty wyceny działek 1 464,00 zł 
- energia na klatkach schodowych w Domach Nauczyciela 492,00 zł 
- zakup map do uregulowań prawnych majątku gminy 755,00 zł 
- zakup oprogramowania do działu gospodarki gruntami 1 537,00 zł 
 
 
DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      80 033,00 zł 
 w tym: 
 
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 
Na wydatki w kwocie                                                                                               69 698,00 zł 
składają się : 
- zapłata zobowiązań 2004 r. 32 704,00 zł 
- koszty usług projektantów dotyczące planu  
  zagospodarowania przestrzennego 

33 090,00 zł 

- zakup kserokopiarki i niszczarki do wydawania  
  wypisów i wyrysów  do planu 

3 904,00 zł 

 
 

Rozdział 71035 „Cmentarze” 
Na wydatki w kwocie                                                                                               10 335,00 zł  
składają się: 
- remont i odnowa mogił żołnierskich w 
  Złotym Potoku i Bystrzanowicach 

 
9 300,00 zł 

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 1 035,00 zł 
 
Wydatki te w kwocie 10 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego. 
 
 
DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                 1 543 964,00 zł 
 w tym: 
 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 
Na wydatki w kwocie                                                                                             107 809,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                     13 328,00 zł 
w tym: 
- zapłata zobowiązań 2004 r. 2 213,00 zł 
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- koszty usług telekomunikacyjnych 1 300,00 zł 
- koszty szkoleni 610,00 zł 
- koszty usług informatycznych 2 550,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 1 967,00 zł 
- zakup wyposażenia 3 279,00 zł 
- zakup druków, materiałów biurowych i pieczątek 1 409,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         94 481,00 zł 
 
Kwota w wysokości 36 815,00 zł została pokryta z dotacji Wojewody Śląskiego na sprawy 
obywatelskie, zarządzanie kryzysowe i rozwój regionalny.  
  
 
Rozdział 75022„Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                72 539,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      58 162,00 zł 
w tym: 
- nagroda dla Janowianina i Inwestora roku 2 044,00 zł 
- ryczałty Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 
  Rady oraz diety Radnych za udział w sesjach 

43 109,00 zł 

- koszty szkoleń i usług przewozowych podczas 
  sesji objazdowych 

3 904,00 zł 

- koszty podróży służbowych 661,00 zł 
- zakup kalendarzy, materiałów biurowych i artykułów 
  na sesje i komisje Rady 

 
8 444,00 zł 

 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         14 377,00 zł      
 
 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/”       
Na wydatki w kwocie                                                                                           1 324 052,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                    369 775,00 zł 
w tym:   
- zapłata zobowiązań 2004 r. 46 069,00 zł 
- koszty diet Komisji Rady i diet Sołtysów 53 392,00 zł 
- koszty podróży służbowych i ryczałtów za używanie 
  samochodów prywatnych do celów służbowych 

 
29 994,00 zł 

- koszty energii elektrycznej  17 897,00 zł 
- koszty ubezpieczenia budynku i wyposażenia 1 780,00 zł 
- koszty odsetek 3 397,00 zł 
- koszty zakupu materiałów , wyposażenia i pozostałych  
  usług (koszty usług telekomunikacyjnych, środków 
  czystości, druków i materiałów biurowych, oleju            
  opałowego i groszku, szkoleń i innych) 

 
 
 

263 315,00 zł 
                                 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                906 957,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                            47 320,00 zł 
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   opisano w Załączniku Nr 13. 
 
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                39 564,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      19 680,00 zł 
w tym: 
- zapłata zobowiązań 2004 r. 5 645,00 zł 
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego w GCI 660,00 zł 
- koszty usług telekomunikacyjnych, szkoleń ,konserwacji 
  sprzętu 

 
1 634,00 zł 

- koszty prenumeraty literatury fachowej, materiałów 
  biurowych, środków czystości 

 
1 730,00 zł 

- opłata składek członkowskich  - Związek Gmin 
  Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Energie Cites, 
  Śląski Związek Gmin  i Powiatów, Częstochowska 
  Organizacja Turystyczna 

 
 
 

10 011,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika 
   Gminnego Centrum Informacji                                                                              19 884,00 zł 
 
 
DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,    
           KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      40 548,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
                            kontroli i ochrony prawa” 
Wydatki w kwocie                                                                                                          936,00 zł  
dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 
i są pokryte w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego 
z delegaturą w Częstochowie. 
 
Rozdział 75107 „Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 
Wydatki w kwocie                                                                                                     24 183,00 zł 
dotyczą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 
są pokryte w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego 
z delegaturą w Częstochowie. 
 
Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 
Wydatki w kwocie                                                                                                     15 429,00 zł 
dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu i są pokryte w całości z 
dotacji Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w  Częstochowie. 
 
 
DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                      PRZECIWPOŻAROWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                    156 813,00 zł 
w tym: 
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Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” 
Wydatki w kwocie                                                                                                       5 000,00 zł 
dotyczą dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. 
 
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              137 248,00 zł  
(w tym zobowiązania 2004 r. – 19 902,00 zł) 
składają się: 
- koszty materiałów i wyposażenia oraz koszty usług 
  pozostałych 
 OSP Piasek                                  21 310,00 zł 
 OSP Złoty Potok                           7 200,00 zł 
 OSP Żuraw                                  10 200,00 zł 
 OSP Bystrzanowice                    17 200,00 zł 
 OSP Janów                                  21 200,00 zł 

77 110,00 zł 

- koszty premii dla kierowców i za udział w pożarach 50 148,00 zł 
- koszty szkoleń i seminariów 2 160,00 zł 
- koszty energii elektrycznej  
  (OSP Bystrzanowice i OSP Żuraw) 

 
3 790,00 zł 

- koszty delegacji 952,00 zł 
- koszty ubezpieczeń strażaków i samochodów 3 088,00 zł 
 
  
Rozdział 75414 „Obrona cywilna” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                14 565,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                        2 927,00 zł 
  ( w tym zobowiązania 2004 r. – 279,00 zł) 
- koszty usług telekomunikacyjnych 315,00 zł 
- konserwacja syren 162,00 zł 
- koszty szkoleń i dokształcania 1 400,00 zł 
- koszty podróży służbowych 431,00 zł 
- drobne zakupy materiałów i wyposażenia 619,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   
   pracownika ds. obrony cywilnej                                                                         11 638,00 zł 
 
Wydatki w kwocie 6 150,00 zł zostały pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie, na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. 

 
 

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
            INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI         
            PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI  ZWIĄZANE  Z  ICH  POBOREM” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      33 623,00 zł 
 która dotyczy: 
- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (inkaso sołtysów i innych,  
  za zbieranie podatków i innych opłat lokalnych) oraz składek na  
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  ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                               32 651,00 zł 
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z 
  poborem podatków i opłat lokalnych                                                                           972,00 zł 
 

 
DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                    141 710,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
                           jednostek samorządu terytorialnego”   
Na wydatki w kwocie                                                                                              141 710,00 zł 
składają się: 
- zapłata zobowiązań 2004 r. 16 907,00 zł 

 
124 803,00 zł 

 
 

- odsetki od kredytów długoterminowych i 
  krótkoterminowych 
- WFOŚ i GW                                         16 767,00 zł 
- BOŚ S.A. O/Częstochowa                    72 662,00 zł 
- JBS Niegowa O/Janów                         35 374,00 zł  
 
 
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      17 491,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                17 491,00 zł 
składają się prowizje za prowadzenie rachunków bankowych i  
koszty operacji na tych rachunkach. 
 
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                 4 866 859,00 zł 
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 84 954,00 zł) 
w tym: 
 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  
Na wydatki w kwocie                                                                                           2 790 197,00 zł 
składają się; 
* wydatki bieżące                                                                                                    149 092,00 zł 
w tym: 
 
- koszty energii elektrycznej 25 521,00 zł 
- koszty podróży służbowych 1 743,00 zł 
- koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu 3 993,00 zł 
- koszty zakupu pomocy naukowych 279,00 zł 
- koszty odsetek 797,00 zł 
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i 
  wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup środków 
  czystości, dzienników, materiałów biurowych, pieczątek, 
  pelety do ogrzewania  budynku SP w Sokolim Polu, 
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  usługi telekomunikacyjne, przeglądy kotłowni, gaśnic, 
  wywóz nieczystości, badania  lekarskie, zakup 
  czasopism) 

 
 

114 794,00 zł 
- koszty wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących 
  naukę w I klasach podstawowych  
 ( wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji 
  Wojewody Śląskiego) 

 
1 965,00 zł 

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  1 857 323,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                          783 782,00 zł 
   opisano w Załączniku Nr 13. 
 
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 
Wydatki w kwocie                                                                                                   173 132,00 zł 
dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Siedlcu, w Sokolim Polu i  
w Lusławicach i są to: 
* wydatki bieżące                                                                                                        3 480,00 zł 
w tym: 
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia         
 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     169 652,00 zł 
   

 
Rozdział 80104 „Przedszkola” 
Wydatki w kwocie                                                                                                   424 232,00 zł 
dotyczą dwóch przedszkoli: w Złotym Potoku i Janowie i są to: 
* wydatki bieżące                                                                                                      52 411,00 zł 
w tym: 
- koszty energii elektrycznej 12 890,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 24,00 zł 
- koszty ubezpieczeń budynków i wyposażenia 125,00 zł 
- koszty odsetek 112,00 zł 
- koszty zakupu środków żywności 24 323,00 zł 
- pozostałe koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz 
  usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, wywóz  
  nieczystości, obsługa bankowa, zakup i transport węgla, 
  zakup drobnych materiałów remontowych, druków i 
  środków czystości) 

 
 
 
 

14 937,00 zł 
 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     371 821,00 zł 
   
Rozdział 80110 „Gimnazja” 
Na wydatki w kwocie                                                                                           1 211 960,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      74 354,00 zł 
w tym: 
- koszty energii elektrycznej 6 999,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 405,00 zł 
- koszty ubezpieczeń budynków i wyposażenia 1 464,00 zł 
- koszty odsetek 226,00 zł 
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- zakup pomocy naukowych 489,00 zł 
- zakup środków żywności 9 441,00 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 
  (zakup środków czystości i gazu do kuchenki gazowej, 
  usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, wywóz  
  nieczystości, czyszczenie kominów, wykonanie  
  instalacji elektrycznej, obsługa bankowa, zakup druków, 
  dzienników, pieczątek, oleju opałowego) 
 

 
 

 
 
 
 55 330,00 zł 

 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                    1 061 108,00 zł 
 
 
Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 
Wydatki w kwocie                                                                                                   131 186,00 zł 
dotyczą dowozu uczniów do szkół oraz ubezpieczenia autokaru szkolnego. 
 

  
Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”  
Na wydatki w kwocie                                                                                                85 759,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                        7 719,00 zł 
w tym: 
- koszty podróży służbowych 596,00 zł 
- koszty ubezpieczenia wyposażenia 160,00 zł 
- koszty odsetek 43,00 zł 
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług  
  pozostałych (zakup materiałów biurowych i druków, 
  środków czystości, badania lekarskie, szkolenia BHP, 
  usługi informatyczne, elektryczne, obsługa bankowa) 

 
 
 

6 920,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         78 040,00 zł 
 
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 
Wydatki w kwocie                                                                                                       8 909,00 zł 
to refundacja kosztów dokształcania nauczycieli. 
   
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                41 484,00 zł        
składają się: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
  Pełnomocnika ds. oświaty od I – V / 2005 roku 

 
12 189,00 zł 

- koszty szkoleń pełnomocnika 295,00 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów                                                           29 000,00 zł 
 
 
 
 
DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                    362 433,00 zł 
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 w tym:  
 
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”  
Na wydatki w kwocie                                                                                                87 291,00 zł 
( w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 2 186,00 zł) 
składają się: 
- wypłaty diet na posiedzeniach Komisji ds.  
  Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 
536,00 zł 

- koszty podróży służbowych Pełnomocnika 52,00 zł 
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, 
  energią i usługami ponoszonymi zgodnie preliminarzem 
  wydatków PA 

 
 

79 066,00 zł 
- koszty umowy – zlecenia Starszego Kuratora 
  Zawodowego Sądu Rejonowego 

 
4 200,00 zł 

- koszty szkoleń Pełnomocnika ds. PA 445,00 zł 
- koszty wywiadów środowiskowych i szkoleń 2 992,00 zł 
 
   
Rozdział 85195 „Pozostała działalność”  
Na wydatki w kwocie                                                                                              274 512,00 zł 
składają się: 
- koszty energii elektrycznej w budynku Centrum  
  Ratownictwa Medycznego do VI / 2005                                         430,00 zł       
 
* koszty inwestycji w kwocie                                                     274 082,00 zł       
  opisano w Załączniku Nr 13                                                       

 
 
DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”  
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                      1 534 550,00 zł 
( w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 5 157,00 zł) 
 i dotyczą: 
 
Rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na 
                               ubezpieczenia emerytalne”     
Na wydatki w kwocie                                                                                              951 825,00 zł 
składają się: 
- wypłata świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych  
oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  pracowników obsługujących 
te świadczenia oraz koszty materiałów i usług do obsługi tych świadczeń 
 
Wydatki te są w całości pokrywane z dotacji Wojewody Śląskiego. 
 
* zakupy inwestycyjne w kwocie                                                                                3 500,00 zł 
opisano w Załączniku Nr 13. 
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Rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                             niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
                             rodzinne” 
Wydatki w kwocie                                                                                                  4 453,00 zł 
dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane podopiecznym i  
zostały pokryte w całości z dotacji Wojewody Śląskiego. 
 
Rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                            emerytalne i rentowe” 
Wydatki w kwocie                                                                                                   131 751,00 zł  
dotyczą: 
- wypłat zasiłków stałych, okresowych i celowych                                                126 976,00 zł 
 
Część świadczeń w kwocie 91 389,00 zł została pokryta z dotacji  
Wojewody Śląskiego. 
Pozostałe wydatki w kwocie                                                                 4 775,00 zł  
dotyczyły: 
- kosztów usług transportowych za przesłaną żywność                          775,00 zł 
- opłat do Częstochowskiego Banku Żywności tytułem 
  częściowego udziału w realizacji programu PEAD 2005                   4 000,00 zł  
 

 
Rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe”  
Wydatki w kwocie                                                                                                     13 379,00 zł 
dotyczą wypłat dodatków dodatków mieszkaniowych. 

 
 

Rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              259 106,00 zł 
(w tym kwota 69 890,00 zł – dotacja Wojewody Śląskiego na utrzymanie ośrodka)                                                                                             
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      46 888,00 zł 
w tym: 
- koszty energii elektrycznej 6 544,00 zł 
- koszty podróży służbowych i ryczałtów 7 172,00 zł 
- koszty ubezpieczeń wyposażenia 126,00 zł 
- koszty odsetek 214,00 zł 
- koszty wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą 2 087,00 zł 
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług 
pozostałych (koszty rozmów telefonicznych, obsługi 
bankowej, opłat pocztowych, zakupu szafy i biurka, 
wywozu nieczystości 

 
 
 

30 745,00 zł 
 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     212 218,00 zł 
 
 
Rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              125 397,00 zł 
składają się: 
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
  zatrudnionych opiekunek domowych                                          

 
123 307,00 zł 

- wypłaty ekwiwalentów za odzież  2 090,00 zł 
 
Wydatki te w całości są pokrywane ze środków gminy. 

 
 

Rozdziału 85295 „Pozostała działalność”  
Wydatki w kwocie                                                                                                     48 639,00 zł 
dotyczą kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach  
i gimnazjach. 
Wydatki te w kwocie 14 787,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego.  

 
 
DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                    216 932,00 zł  
( w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 4 143,00 zł) 
w tym: 
 
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              105 181,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      19 813,00 zł 
w tym: 
- koszty zakupu materiałów do remontu zaplecza 
kuchennego SP Janów 

 
6 914,00 zł 

- zakup artykułów żywnościowych 12 825,00 zł 
- usługi transportowe 74,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         85 368,00 zł 
  
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 
Wydatki w kwocie                                                                                                     52 677,00 zł 
dotyczą kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym i zostały pokryte w całości  z dotacji 
Wojewody Śląskiego. 
 
Rozdział 85417 „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”  
Na wydatki w kwocie                                                                                                59 074,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      29 917,00 zł 
w tym: 
- koszty energii elektrycznej 2 360,00 zł 
- koszty podróży służbowych 47,00 zł 
- koszty ubezpieczenia wyposażenia 408,00 zł 
- pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i 
wyposażenia oraz usług pozostałych (koszty obsługi 
bankowej, rozmów telefonicznych, umowy zlecenie 
Dyrektora, reklamy Schroniska, przeglądu gaśnic, 
wywozu nieczystości, zakupu węgla, paliwa do kosiarki) 

 
 
 
 

27 102,00 zł 
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* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         29 157,00 zł
  
 
DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”  
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                         765 384,00 zł  
(w tym zobowiązanie 2004 r. – 84 657,00 zł) 
w tym: 
 
Rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                33 084,00 zł 
składają się: 
- koszty umowy – zlecenie inkasenta poboru opłat za 
ścieki 

 
2 500,00 zł 

- koszty energii elektrycznej na przepompowniach i 
oczyszczalniach ścieków 

 
2 172,00 zł 

- wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji 5 034,00 zł 
- koszty usług telekomunikacyjnych 290,00 zł 
- koszty zakupu druków i materiałów biurowych 
związanych z poborem i ewidencją opłat za ścieki i 
literatury fachowej 

 
 

621,00 zł 
- remont oczyszczalni 20 839,00 zł 
- zakup drobnego wyposażenia 1 628,00 zł 
 
 
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”  
Na wydatki w kwocie                                                                                              266 100,00 zł  
składają się: 
- zakup lamp (Janów, Siedlec, Ponik) 1 431,00 zł 
- koszty oświetlenia ulicznego 248 229,00 zł 
- koszty usług (odbudowa linii, zabudowa i remont 
oświetlenia przy Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku 

 
6 505,00 zł 

- koszty odsetek 775,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                              9 160,00 zł 
opisano w Załączniku Nr 13. 
  
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”  
Na wydatki w kwocie                                                                                              466 200,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                    129 723,00 zł 
w tym: 
- wypłata ekwiwalentu za odzież pracowników 
komunalnych 

 
1 825,00 zł 

- koszty energii  5 353,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 2 925,00 zł 
- koszty ubezpieczeń drzewostanu pozostającego w gestii 
gminy 

 
296,00 zł 

- koszty remontów przystanków i studni 4 401,00 zł 
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i  
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wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z 
gospodarka komunalną, reklamą i promocją gminy (zakup 
znaków drogowych, paliwa, oczyszczarki, odśnieżarki i 
dokasiarki, flag, tablic informacyjnych, koszty związane z 
pobytem delegacji francuskiej w gminie Janów, zakup 
kwiatów na klomby, koszty wywozu nieczystości, usług 
weterynaryjnych) 

 
 
 
 
 
 

115 653,00 zł 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
   (pracownicy komunalni, publiczni i interwencyjni)                                            288 357,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                            48 120,00 zł 
  opisano w Załączniku Nr 13. 
 
 
DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                    537 702,00 zł  
(w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 43 316,00 zł) 
w tym: 
 
Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby” 
Na wydatki w kwocie                                                                                              362 236,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                    220 340,00 zł 
w tym: 
- koszty nagród z okazji Podsumowania roku w Kulturze, 
zawodów i konkursów organizowanych przez SOK i S 

 
8 155,00 zł 

- koszty energii elektrycznej  7 191,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 1 988,00 zł 
- koszty ubezpieczeń wyposażenia 592,00 zł 
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i 
wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup środków 
czystości, materiałów do dekoracji, artykułów 
spożywczych na spotkania KGW, materiałów biurowych, 
dofinansowanie działalności KGW – 5 500,00 zł, koszty 
usług telekomunikacyjnych, ochrony imprez 
organizowanych przez SOK i S, obsługi sanitarnej imprez 
i zabezpieczenia medycznego, nagłośnienia, usług 
transportowych, koszty wynagrodzeń za koncerty i 
udzielone wywiady aktorów, szkolenia BHP, usługi 
elektryczne, opłaty do ZAiKS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 414,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                       119 459,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                            22 437,00 zł 
   opisano w Załączniku Nr 13. . 

 
Rozdział 92116 „Biblioteki”  
Na wydatki w kwocie                                                                                              116 462,00 zł 
składają się:  
* wydatki bieżące                                                                                                      21 641,00 zł 
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w tym: 
- koszty ekwiwalentu za odzież pracowników obsługi 995,00 zł 
- koszty delegacji służbowych 410,00 zł 
- koszty zakupu książek 
( zakup książek w kwocie 7 600,00 zł został sfinansowany 
 z dotacji Ministerstwa Kultury) 

12 673,00 zł 

- koszty energii elektrycznej punktu w Żurawiu 728,00 zł 
- koszty ubezpieczenia sprzętu 71,00 zł 
- pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i 
wyposażenia oraz usług pozostałych (usługi 
telekomunikacyjne, zakup środków czystości, druków i 
materiałów biurowych, prenumerata gazet, szkolenia 
pracowników, szkolenia BHP 

 
 
 
 

6 764,00 zł 
 
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         94 821,00 zł 
 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” 
Na wydatki w kwocie                                                                                                58 504,00 zł 
składają się: 
* wydatki bieżące w kwocie                                                                                       7 500,00 zł 
to koszt występu zespołu Yanina Iwański podczas Jurajskiego Lata  
Filmowego pokryty w całości z dotacji Urzędu Miasta w Częstochowie. 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                            51 004,00 zł  
opisano w Załączniku Nr 13. 
 
  
DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                      43 440,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 92695 „Pozostała działalność”  
Na wydatki w kwocie                                                                                                43 440,00 zł 
( w tym zapłata zobowiązań 2004 r. – 3 438,00 zł) 
składają się: 
* wydatki bieżące                                                                                                      26 041,00 zł 
w tym: 
- koszty podróży służbowych 1 182,00 zł 
- koszty zakupu materiałów na zawody i imprezy 
sportowe 

 
7 137,00 zł 

- koszty usług pozostałych ( w tym: koszty umów– zleceń 
trenera i instruktora ds. sportu zatrudnionych na okres 
wakacji – 9 200,00 zł ) 

 
 

17 722,00 zł 
 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
   Pełnomocnika ds. sportu                                                                                        13 533,00 zł 
 
* wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                             3 866,00 zł  
   opisano w Załączniku Nr 13. 
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OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIE ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM RB – Z NA 31.12.2005 ROK 
STANOWI KWOTĘ                                                                                 4 506 725,00 ZŁ 
W TYM: 
 
- KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE                            4 109 677,00 ZŁ 
- ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                                        397 048,00 ZŁ 

 
 
 

Wójt Gminy Janów  
 

/mgr Adam Markowski/ 
 


