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                                                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                                   do informacji z wykonania budżetu 
                                                                                                   za I półrocze 2007 roku 
 
 
 

WYDATKI INWESTYCYJNE 
 
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2007 roku stanowi kwotę –  1 341 766,00 zł  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2007 roku wynosi – 396 387,19 zł                   
co stanowi  29,5 % planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:  

 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  221 357,00 61 349,64 27,7 

01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitarna wsi  

72 100,00 13 322,40 18,5 

01036 Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

44 460,00 44 452,70 100,0 

 

01095 Pozostała działalność 104 797,00 3 574,54 3,4 

600  Transport i łączność  420 403,00 130 734,55 31,1 

 60017 Drogi wewnętrzne  420 403,00 130 734,55 31,1 
630  Turystyka  368 496,00 - - 
 63095 Pozostała działalność  368 496,00 - - 

750  Administracja publiczna  170 000,00 62 282,12 36,6 

 75023 Urzędy gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

170 000,00 62 282,12 36,6 

801  Oświata i wychowanie  15 000,00 - - 

 80104 Przedszkola  15 000,00 - - 
852  Pomoc społeczna 10 000,00 10 000,00 100,0 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 100,0 

900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

26 800,00 26 776,00 100,0 

90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

7 500,00 7 500,00 100,0  

90095 Pozostała działalność  19 300,00 19 276,00 100,0 
921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
75 910,00 71 460,97 94,1 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

75 910,00 71 460,97 94,1 
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926  Kultura fizyczna i sport 33 800,00 33 783,91 100,0 

 92695 Pozostała działalność 33 800,00 33 783,91 100,0 

R A Z E M 1 341 766,00 396 387,19 29,5 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 

- wykonanie koncepcji kanalizacji dla Gminy Janów i projektu połączenia wodociągu w jedną sieć, celem 

poprawy bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców, 

- realizacji projektów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych „Odnowa wsi województwa śląskiego”, 

- zagospodarowania zbiorników wodnych i urządzeń terenów zielonych w miejscowościach Piasek i 

Skowronów. 

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 61 349,64 zł, która dotyczy: 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w wysokości 55 103,24 zł, 

- kosztów map do celów projektów zaplanowanej inwestycji koncepcji kanalizacji w kwocie 6 246,40 zł. 

 

Inwestycje zaplanowane w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2007 roku. 

 

Dział 600 „Transport i łączność” 
 
W dziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące: 

- modernizacji dróg do transportu rolnego Piasek – Śmiertny Dąb, 

 

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi kwotę 130 734,55 zł i dotyczy: 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w wysokości 130 734,55 zł . 

 

Inwestycje tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 roku. 
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Dział 630 Turystyka” 
 
W dziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące „Uregulowania ruchu turystycznego w Rezerwacie 

Parkowe poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka  - parking Siedlec” 

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2007 roku. 

 

Dział 750 „Administracja publiczna” 
 
Inwestycje tego działu to: 

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby punktu Konsultacyjnego dla Rolników, Punktu Obsługi Osób 

Bezrobotnych, Partnerstwa Północnej Jury i obsługi interesantów, 

- wymiana zamortyzowanego sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania. 

 

Na dzień 30.06.2007 roku wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 62 282,12 zł, które dotyczą : 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 2 204,90 zł, 

- kosztów adaptacji pomieszczeń na potrzeby Partnerstwa Północnej Jury 13 525,49 zł, 

- kosztów punktu konsultacyjnego dla Rolników i Obsługi Osób Bezrobotnych w kwocie 10 043,04 zł, 

- kosztów adaptacji pomieszczeń Urzędu Gminy w kwocie 25 675,09 zł, 

- kosztów wykonania instalacji i zmian w programie centrali telefonicznej w kwocie 10 833,60 zł. 

 
 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
 
W dziale tym zaplanowane inwestycje dotyczą konkursu na koncepcję Przedszkola w Złotym Potoku i 

zagospodarowanie terenu. 

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2007 roku. 

 

Dział 852 „Pomoc społeczna” 
 
W dziale tym zaplanowano środki dotyczące zobowiązań związanych z zakupami inwestycyjnymi – zakup 

komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. 

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. 

 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
 
Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 26 776,00 zł. 

W dziale tym zaplanowano środki na uregulowanie zobowiązań dotyczących 2006 roku. Zobowiązanie 

dotyczyło projektu ścieżki rowerowej w kwocie 19 276,00 zł. 
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W ciągu roku dokonano zmiany i zwiększono plan w tym dziale o kwotę 7 500,00 zł. Były to środki na 

realizację zakupu inwestycyjnego – samochodu marki Ford Transit, który został nieodpłatnie przekazany do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie . 

 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
 

W dziale tym zaplanowano środki na: 

- prace dotyczące dokończenia domu wiejskiego w Żurawiu na potrzeby biblioteki (prace elektryczne i 

specyfikacje techniczne), 

- dalsze prace adaptacyjne dotyczące domu wiejskiego w Żurawiu,  

- zobowiązania dotyczące biblioteki w Żurawiu  i Świetlicy w Pabianicach. 

 

Wydatki tego działu stanowią kwotę 71 460,97 zł i dotyczą: 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 63 196,47 zł, (biblioteka Żuraw 23 704,96 zł, Świetlica 

Pabianice 39 491,51 zł), 

- kosztów dokończenia prac adaptacji domu wiejskiego w Żurawiu na potrzeby biblioteki (prace elektryczne 

i specyfikacje techniczne ) w kwocie 4 694,78 zł, 

- kosztów dalszych prac adaptacyjnych dotyczących domu wiejskiego w Żurawiu (ogrodzenie betonowe) w 

kwocie 3 569,72 zł.  

 

 
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 
 
Wydatki tego działu w kwocie 33 783,91 zł zostały wykonane w 100 % i dotyczą : 

- studium wykonalności do zadania pn. „Otwarta strefa rekreacji dziecięcej w Janowie – kontynuacja 

prozdrowotnej polityki na obszarze Jurajskiej Gminy Janów” w kwocie 12 200,00 zł, 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 21 583,91 zł (plac zabaw w Janowie). 

 

 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/mgr Adam Markowski  
 


