
   Załącznik Nr 13 
  do sprawozdania rocznego  
  z wykonania budżetu 
  za 2005 rok  

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
 
DZIAŁA 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”  
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                     114 225,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi                          106 775,00 zł. 
 na co składa się: 
- zapłata zobowiązań 2004 roku                                                                      59 304,00 zł 
- kanalizacja sanitarna ul. Mineralna w Złotym Potoku                                  12 375,00 zł 
- budowa wodociągu ul. Mineralna w Złotym Potoku                                    13 900,00 zł 
- modernizacja przyłączy wodociągowych w Siedlcu ul. 
 Tartaczna                

 
21 196,00 zł 

 
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi                             7 450,00 zł 
na co składa się: 
- zakup zestawu komputerowego dla Lokalnej Grupy  
  Działania „LEADER+” 
 
Wydatek ten został pokryty w całości z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
 
 
DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota                         1 684 249,00 zł 
w tym: 
   
 Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału stanowi kwotę               1 023 197,00 zł. 
 na co składa się: 
- zapłata zobowiązań 2004 roku                                                            21 640,00 zł 
- modernizacja ul. Krasińskiego w Złotym Potoku 164 477,00 zł 
- budowa drogi gminnej: ul. Mineralna Złotym Potoku 198 757,00 zł 
- modernizacja dróg gminnych: Janów ul. Żurawska i ul. Cmentarna 613 178,00 zł 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej: ul. Witosa i ul. Izydora w 
  Złotym Potoku 

 
25 145,00 zł 

 
   
 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału stanowią kwotę                661 052,00 zł.  
na co składa się:  



 2 

- zapłata zobowiązań 2004 roku                                           212 500,00 zł 
- modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: 
  Janów – Śmiertny Dąb, Żuraw – Okrąglik i modernizacja  
  drogi w Żurawiu ul. Figurska 

 
 

448 552,00 zł 
 
 
Wydatki w kwocie 239 016,00 zł zostały pokryte z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
przeznaczonej na modernizację dróg do transportu rolnego. 
 
 
 
DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”  
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                         47 320,00 zł     
w tym:         
 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych  tego rozdziału to kwota                            47 320,00 zł.  
na co składa się:  
- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Gminy oraz zakup kserokopiarki, 
  projektora i programu „VULCAN” dla ZOPO 

 
34 699,00 zł 

- koszty przygotowawcze związane z termomodernizacją budynku 
  Urzędu Gminy, SOK i S i biblioteki ( wymiana okien SOK i S i  
  zakup materiałów budowlanych)  

 
 

12 621,00 zł 
 
   
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”  
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                       860 280,00 zł  
w tym: 
 
Rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych  tego rozdziału to kwota                           783 782,00 zł 
na co składa się: 
- termomodernizacja budynku SP Lusławice 406 433,00 zł 
- termomodernizacja budynku SP Sokole Pole wraz z wymianą 
  źródła ciepła 

 
377 349,00 zł 

 
Rozdział 80110 „Gimnazja”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                              76 498,00 zł 
która dotyczy termomodernizacji Gimnazjum w Piasku  
(jest to zobowiązanie 2004 roku) 
 
 
DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”  
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                       274 082,00 zł 
w tym:    
 
Rozdział 85195 „Pozostała działalność”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                            274 082,00 zł 
na co składają się: 
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- zapłata zobowiązań 2004 roku   10 528,00 zł 
- wydatki związane z adaptacja i termomodernizacją budynku 
  dla potrzeb Centrum Ratownictwa Medycznego                                                              

 
263 554,00 zł 

 
 
DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” 
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                           3 500,00 zł 
w tym:    
 
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz 
                             składki na ubezpieczenia emerytalne” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                                3 500,00 zł 
na co składa się: 
- zakup stanowiska komputerowego  
 
Wydatek ten został pokryty w całości z dotacji Wojewody Śląskiego 
 
 
DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”  
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                         57 280,00 zł 
w tym:    
 
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                                9 160,00 zł 
na co składają się: 
- koszty związane z przebudową linii napowietrznej Osiedla  
  „Aleja Klonów” w Złotym Potoku     
 
 
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                              48 120,00 zł 
na co składają się: 
- koszty związane z parkiem wiejskim oraz urządzeniem terenów 
  zielonych w miejscowości  Bystrzanowice Dwór  

 
12 510,00 zł 

- zagospodarowanie zbiorników wodnych 2 792,00 zł 
- przebudowa budynku w Siedlcu na potrzeby Ośrodka 
  Energii Odnawialnej w Siedlcu – dokumentacja techniczna 

 
24 888,00 zł 

- budowa ścieżki rowerowej w Złotym Potoku – „Harcówka – 
  parking Siedlec”- studium wykonalności 

 
7 930,00 zł 

 
 
DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                         73 441,00 zł 
w tym:    
 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                              22 437,00 zł 
na co składa się: 
- przebudowa budynku na potrzeby świetlicy w Pabianicach 
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Rozdział 92195 „Pozostała działalność” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                              51 004,00 zł 
na co składa się: 
- odnowa pomnika Tadeusza Kościuszki w Złotym Potoku i  
  pamiątki z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego Raczyńskich 

 
7 000,00 zł 

- przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok 44 004,00 zł 
 
 
 
DZIAŁ 926„KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych tego działu to                                           3 866,00 zł 
w tym:    
  
Rozdział 92695 „Pozostała działalność” 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota                                3 866,00 zł 
na co składa się: 
- budowa boisk sportowych przy SP Janów 
 
 

Wójt Gminy Janów  
 

/mgr Adam Markowski/ 
 


