
  Załącznik Nr 2 
 do sprawozdania rocznego 
 z wykonania budżetu za 2007 rok 
 
       

WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2007 ROK 

 
 
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2007 r. stanowi kwotę:  13 717 668,59 zł 
Wykonanie wydatków na 31.12.2007 r. wynosi : 13 094 291,93 zł 
co stanowi, 95,5 % planu rocznego   
 
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela  
 
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 

wykonani
a  

010  Rolnictwo i łowiectwo  272 623,59 270 516,11 99,2 
01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi  
75 600,00 75 364,36 99,7 

- wydatki bieżące 3 500,00 3 330,96 95,2  
- wydatki inwestycyjne 72 100,00 72 033,40 99,9 

01030 Izby rolnicze  4 000,00 2 901,68 72,5 
 - wydatki bieżące 4 000 2 901,68 7,25 
01036 Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 

44 460,00 44 452,70 100,0 

 - wydatki inwestycyjne 44 460,00 44 452,70 100,0 
01095 Pozostała działalność 148 563,59 147 797,37 99,5 

- wydatki bieżące 143 463,59 142 722,83 99,5 

 

 
- wydatki inwestycyjne 5 100,00 5 074,54 99,5 

600  Transport i łączność  787 803,00 781 269,07 99,2 
60016 Drogi publiczne gminne 124 600,00 122 727,77 98,5 
 - wydatki bieżące 124 600,00 122 727,77 98,5 
60017 Drogi wewnętrzne 663 203,00 658 541,30 99,3 

- wydatki bieżące 2 800,00 2 467,33 88,1 

 

 
- wydatki inwestycyjne 660 403,00 656 073,97 99,3 

630  Turystyka  5 100,00 5 062,00 99,3 
63095 Pozostała działalność  5 100,00 5 062,00 99,3 

- wydatki bieżące 2 600,00 2 562,00 98,5 

 
 

- wydatki inwestycyjne 2 500,00 2 500,00 100,0 
700  Gospodarka mieszkaniowa  95 500,00 88 319,29 92,5 

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

   

- wydatki bieżące 91 700,00 84 617,29 92,3 

 

 
- wydatki inwestycyjne 3 800,00 3 702,00 97,4 

710  Działalność usługowa  7 000,00 6 296,19 89,9 
 71035 Cmentarze  7 000,00 6 296,19 89,9 
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 - wydatki bieżące 7 000,00 6 296,19 89,9 
750  Administracja publiczna  2 311 613,00 2 225 317,51 96,3 

75011 Urzędy wojewódzkie  117 323,00 111 690,13 95,2 
 - wydatki bieżące  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

117 323,00 
 
 

99 420,00 

111 690,13 
 
 

96 861,79 

95,2 
 

 
97,4 

75022 Rady gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

153 355,00 144 273,73 94,1 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

153 355,00 
 
 

28 950,00 

144 273,73 
 
 

27 929,96 

94,1 
 
 

96,5 
75023 Urzędy gmin /miast i miast na 

prawach powiatu/  
1 988 865,00 1 918 225,50 96,4 

- wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

1 812 965,00 
 
 

1 368 200,00 

1 743 225,54 
 
 

1 322 825,21 

96,2 
 
 

96,7 

 

- wydatki inwestycyjne 175 900,00 174 999,96 99,5 
75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
41 300,00 40 686,92 98,5 

 - wydatki bieżące 41 300,00 40 686,92 98,5 
75095 Pozostała działalność  10 770,00 10 441,23 97,0 

 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

10 770,00 
 
 

720,00 

10 441,23 
 
 

700,12 

97,0 
 
 

97,2 
751  Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

17 195,00 16 647,81 96,8 

75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1 015,00 1 015,00 100,0 

 - wydatki bieżące 1 015,00 1 015,00 100,0 
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 16 045,00 15 497,93 96,6 
 - wydatki bieżące 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

16 045,00 
 
 

2 757,00 

15 497,93 
 
 

2 754,44 

96,6 
 
 

99,9 
 
75109 

Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 
 

 
 
 
 
 

135,00 

 
 
 
 
 

134,88 

 
 
 
 
 

99,9 

 

 - wydatki bieżące  135,00 134,88 99,9 
754  Bezpieczeństwo publiczne i 224 996,00 219 677,67 97,6 



 3 

ochrona przeciwpożarowa 
75412 Ochotnicze straże pożarne  215 000,00 210 638,78 98,0 
 - wydatki bieżące 215 000,00 210 638,78 98,0 
75414 Obrona cywilna  9 996,00 9 038,89 90,4 

 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

9 996,00 
 
 

6 096,00 

9 038,89 
 
 

6 096,00 

90,4 
 
 

100,0 
756  Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

     36 800,00 33 107,92 90,0 

75647 Pobór podatków, opłat i nie 
opodatkowanych należności 
budżetowych 

36 800,00 33 107,92 90,0  

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

36 800,00 
 
 

28 200,00 

33 107,92 
 
 

27 425,51 

90,0 
 
 

97,3 
757  Obsługa długu publicznego  238 000,00 217 644,55 91,4 

75702 Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego  

238 000,00 217 644,55   

 - wydatki bieżące : 
obsługa długu Gminy 

238 000,00 217 644,55  

758  Różne rozliczenia  20 000,00 12 625,63 63,1 
75814 Różne rozliczenia finansowe  20 000,00 12 625,63 63,1 
 - wydatki bieżące 20 000,00 12 625,63 63,1 
75818 Rezerwy ogólne i celowe - - - 

 

 - wydatki bieżące  - - - 
801  Oświata i wychowanie  5 490 910,00 5 261 621,99 95,8 

80101 Szkoły podstawowe  2 684 454,00 2 594 387,21 96,6 
 - wydatki bieżące  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

2 684 454,00 
 
 

2 119 504,00 

2 594 387,21 
 
 

2 044 526,27 

96,6 
 
 

96,5 
80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 
122 009,00 116 495,65 95,5 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

122 009,00 
 
 

103 027,00 

116 495,65 
 
 

98 355,92 

95,5 
 
 

95,5 
80104 Przedszkola  667 764,00 642 921,22 96,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

652 764,00 
 
 

495 525,00 

627 921,22 
 
 

477 039,82 

96,2 
 
 

96,3 
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- wydatki inwestycyjne  15 000,00 15 000,00 100,0 
80110 Gimnazja  1 504 234,00 1 420 130,27 94,4 
 - wydatki bieżące  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

1 504 234,00 
 
 

1 182 164,00 

1 420 130,27 
 
 

1 145 288,31 

94,4 
 
 

96,9 
80113 Dowożenie uczniów 188 066,00 185 609,31 98,7 
 - wydatki bieżące 188 066,00 185 609,31 98,7 
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – 

administracyjnej szkół 
232 425,00 210 752,39 90,7 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

232 425,00 
 
 

207 517,00 

210 752,39 
 
 

188 239,19 

90,7 
 
 

90,7 
80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli  
9 350,00 9 333,00 99,8 

 - wydatki bieżące 9 350,00 9 333,00 99,8 
80195 Pozostała działalność  82 608,00 81 992,94 99,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - wydatki bieżące  82 608,00 81 992,94 99,3 
851  Ochrona zdrowia  107 000,00 102 687,44 96,0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  93 000,00 89 378,15 96,1 
 - wydatki bieżące  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

93 000,00 
 
 

10 230,00 

89 378,15 
 
 

9 648,80 

96,1 
 
 

94,3 
85195 Pozostała działalność  14 000,00 13 309,29 95,1 

 

 - wydatki bieżące  14 000,00 13 309,29 95,1 
852  Pomoc społeczna  2 473 398,00 2 282 058,35 92,3 

85212 Świadczenia rodzinne , zaliczki 
alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne 

1 586 300,00 1 461 901,98 92,2 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

1 586 300,00 
 
 

20 810,00 

1 461 901,98 
 
 

19 356,83 

92,2 
 
 

93,0 
85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  

7 434,00 6 430,66 86,50 

 - wydatki bieżące 7 434,00 6 430,66 86,5 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  

209 503,00 189 290,41 90,40 

 - wydatki bieżące 209 503,00 189 290,41 90,4 
85215 Dodatki mieszkaniowe  7 472,00 7 471,90 100,0 
 - wydatki bieżące 7 472,00 7 471,90 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  424 455,00 422 113,49 99,4 
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 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

411 045,00 
 
 

330 050,00 

408 713,48 
 
 

328 268,24 

99,4 
 
 

99,5 
 - wydatki inwestycyjne  13 410,00 13 400,01 99,9 
85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  

97 841,00 97 402,27  

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

97 481,00 
 
 

92 419,00 

97 402,27 
 
 

90 574,63 

99,6 
 
 

98,0 
85278 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
4 176,00 4 176,00 100,0 

 - wydatki bieżące 4 176,00 4 176,00 100,0 
85295 Pozostała działalność  136 217,00 93 271,64 68,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - wydatki bieżące 136 217,00 93 271,64 68,5 
854  Edukacyjna opieka 

wychowawcza  
270 400,00 249 570,94 92,3 

85401 Świetlice szkolne  116 683,00 104 184,49 89,3 
 - wydatki bieżące  

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

116 683,00 
 
 

72 364,00 

104 184,49 
 
 

70 057,91 

89,3 
 
 

96,8 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 445,00 64 693,07 94,5 
 - wydatki bieżące 68 445,00 64 693,07 94,5 
85417 Szkolne schroniska 

młodzieżowe  
85 272,00 80 693,38 94,6 

 

 - wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 

85 272,00 
 
 

40 705,00 

80 693,38 
 
 

38 247,41 

94,6 
 
 

94,0 
900  Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska  
673 280,00 647 366,90 96,20 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

45 760,00 41 378,18 90,4 

- wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  

38 260,00 
 
 

760,00 

33 878,18 
 
 

754,00 

88,9 
 
 

99,2 

 

- wydatki inwestycyjne  7 500,00 7 500,00 100,0 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  319 000,00 309 395,85 97,0 
 - wydatki bieżące 319 000,00 309 395,85 97,0 
90095 Pozostała działalność  308 520,00 296 592,87 96,1 

- wydatki bieżące  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 
 

289 220,00 
 
 

49 120,00 

277 316,87 
 
 

44 291,87 

95,9 
 
 

90,2 

 

 

- wydatki inwestycyjne 19 300,00 19 276,00 99,9 
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921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

577 050,00 572 409,00 99,2 

92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

295 910,00 295 691,72 99,9 

- wydatki bieżące  
w tym:  
- dotacja podmiotowa 

220 000,00 
 

180 000,00 

219 814,69 
 

180 000,00 

99,9 
 

100,0 

 

- wydatki inwestycyjne 75 910,00 75 877,03 100,0 
92116 Biblioteki  170 200,00 170 124,00 100,0 
 - wydatki bieżące  

w tym: 
- dotacja podmiotowa  

170 200,00 
 

165 000,00 

170 124,00 
 

165 000,00 

100,0 
 

100,0 
92195 Pozostała działalność 110 940,00 106 593,28 96,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - wydatki bieżące 

w tym: 
- dotacje podmiotowe 

110 940,00 
 

8 000,00 

106 593,28 
 

8 000,00 

96,1 
 

100,0 
926  Kultura fizyczna i sport  109 000,00 102 093,56 93,7 

92695 Pozostała działalność  109 000,00 102 093,56 93,7 
- wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od    
wynagrodzeń 
- dotacja celowa 

75 200,00 
 
 

9 000,00 
18 000,00 

68 309,65 
 
 

8 876,50 
18 000,00 

90,8 
 
 

98,6 
100,0 

 
 

- wydatki inwestycyjne 33 800,00 33 783,91 100,0 

R A Z E M 13 717 668,59 13 094 291,93 95,5 

 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 
 
 

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2007 ROK 
 
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 048 118,73 zł tj. 46,2 % 

- wydatki inwestycyjne - 1 123 673,52 zł tj. 8,6 % 

- obsługa długu publicznego - 217 644,55 zł tj. 1,7 % 

- dotacje podmiotowe i celowe - 371 000,00 zł tj. 2,8 % 

- pozostałe wydatki bieżące - 5 333 855,13 zł tj. 40,7 % 

OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI : - 13 094 291,93 zł tj. 100,0 % 

 

W strukturze wykonanych wydatków największy % tj. 46,2 % i 40,7 % stanowią wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. 
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Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 5 527 294,94 zł co stanowi 42,6 % 

wykonanych dochodów Gminy  

w tym: 

- kredyty i pożyczki długoterminowe   5 501 220,22 zł, 

- zobowiązania wymagalne  26 074,72 zł. 

(są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie) 

Zakład Gospodarki Komunalnej pomimo wykonania planowanych przychodów w 83,8 % nie był w 

stanie uregulować wszystkich zobowiązań. Największą kwotę nieuregulowanych zobowiązań 

stanowią faktury za energię elektryczną. 

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r  Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi  -31 931,41 zł. 

Pomimo podwyżki cen w 2007r. za 1 m3  odprowadzanych ścieków wykonane koszty utrzymania 

przewyższają wykonane przychody. 

Zobowiązania wymagalne na koniec  2007r Zakład Gospodarki Komunalnej uregulował do końca 

lutego 2008r. 

 

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 
DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                               270 516,11 zł  
w tym: 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 121 560,64 zł, 
  (opisano w załączniku Nr 3) 
- pozostałe wydatki w kwocie 148 955,47 zł to wydatki bieżące, które dotyczą: 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku                                                    448,91 zł 
- opłat odprowadzonych do Izb Rolniczych – 2,0 % wpływów podatku rolnego 2 452,77 zł 
- kosztów związane z konkursem „Odnowa wsi” w miejscowości Siedlec 446,99 zł 
- kosztów ułożenia kostki przy kapliczce w Lipniku 4 997,78 zł 
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości 
sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 

34 266,59 zł 

- kosztów zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Piasek 46 830,00 zł 
- kosztów zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Skowronów 56 628,46 zł 
- kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny i pozostałych kosztów 
dotyczących usług w tym dziale 

2 883,97 zł 
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DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                         781 269,07 zł  
 w tym: 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 656 073,97 zł 
  (opisano w załączniku Nr 3) 
 
- pozostałe wydatki w kwocie 125 195,10 zł to wydatki bieżące, które dotyczą: 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku 10 967,21 zł 
- usług w zakresie remontów dróg 54 277,80 zł 
- odśnieżania dróg gminnych  26 976,55 zł 
- zakupu rur do odwodnienia drogi w Żurawiu  2 467,33 zł 
- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami 
gminnymi                                      

750,00 zł 

- zakup kruszywa, piasku, soli i  znaków drogowych na drogi gminne  21 484,61 zł 
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 8 271,60 zł 
 
DZIAŁ 630 „TURYSTYKA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                           5 062,00 zł  
w tym: 
- wydatki inwestycyjne w kwocie  2 500,00 zł 
  ( opisano w załączniku Nr 3) 
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 2 562,00 zł, które dotyczą oznakowania poziomego 
na trasach rowerowych w gminie Janów (znak „rowerek” ) 
 
 
DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                           88 319,29 zł  
w tym: 
- wydatki inwestycyjne w kwocie  3 702,00 zł 
  ( opisano w załączniku Nr 3) 
 
- pozostałe wydatki w kwocie 84 617,29 zł to wydatki bieżące które dotyczą: 
- zapłaty zobowiązań  2006 roku                                                   1 098,00 zł 
- kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych                 2 115,76 zł 
- kosztów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa  
(Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe  

3 494,08 zł 

- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wyrysów, wyceny 
nieruchomości, zakupu map do uregulowań stanów prawnych 

52 537,05 zł 

- zakup nieruchomości w Janowie i w Skowronowie 25 372,40 zł 
 
 
 
DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                               6 296,19 zł 
 
 Są to wydatki bieżące, które dotyczą kosztów zakupu kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej 
z okazji przypadających rocznic i święta 1 Listopada w kwocie 896,12 zł, oraz pielęgnacji zieleni  i 
renowacji płyty grobu żołnierzy poległych w 1939r,  na cmentarzu w Żurawiu w kwocie 5 400,07 zł 
(wydatki w kwocie 6 000,00 zł, zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego) 
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DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                     2 225 317,51 zł 
 w tym: 
 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 174 999,96 zł 
  (opisano w załączniku Nr 3) 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 448 317,08 zł. 
(w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i 
interwencyjnych w wysokości 208 010,83 zł) 
- pozostałe wydatki w kwocie 602 000,47 zł to wydatki bieżące, które dotyczą: 
 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku                                                  28 775,63 zł 
- kosztów zakupów i usług Urzędu Stanu Cywilnego oraz koszt delegacji     
służbowych i szkoleń pracowników USC 
(w kwocie 4 293,00 zł, sfinansowane zostały z dotacji Wojewody Śląskiego na 
wydatki rzeczowe związane z realizacją ustawy o dowodach osobistych i 
ewidencji ludności) 

10 133,92 zł 

- kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych pracowników 
Urzędu (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów 
służbowych) 

30 477,33 zł 

- kosztów delegacji służbowych i zagranicznych Radnych 841,07 zł 
- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego 40 586,12 zł 
- kosztów składek członkowskich za 2007 rok (Związek Gmin Jurajskich, 
Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów i 
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej) 

9 691,11 zł 

- kosztów diet Radnych i Sołtysów oraz ryczałtów Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczących Rady 

102 156,00 zł 

- pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy 
(zakupów, usług i szkoleń)  

12 541,70 zł 

- kosztów szkoleń pracowników Urzędu 11 768,10 zł 
- kosztów energii elektrycznej 21 673,03 zł 
- kosztów związanych m. in. z zakupem programów i licencji, zakupem 
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych, zakupem usług obejmujących tłumaczenia 

28 679,35 zł 

- kosztów wynikających z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i 
badań lekarskich pracowników. 

39 857,57 zł 

- kosztów zakupów i usług 
(w tym m.in. zakupu węgla na ogrzewanie budynku UG, zakupu literatury 
fachowej, materiałów biurowych, druków, Dzienników Ustaw i Monitorów, 
zakupu wyposażenia, środków czystości, prenumerata prasy, kosztów 
wdrożenie programu w księgowości, kosztów usług pocztowych, kosztów 
konserwacji alarmu) 

226 860,39 zł 

- kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 32 832,87 zł 
- koszty ubezpieczeń budynku i wyposażenia 1 924,24 zł 
- koszty odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 79,00 zł 
- kosztów awaryjnego usunięcia przecieków dachu w budynku Urzędu 3 123,04 zł 
 
W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej w  kwocie 34 084,00 zł. Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji 
ludności, dowodów osobistych USC i spisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony. 
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DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,               
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                              16 647,81 zł 
 
Są to wydatki  pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w 
Częstochowie. 
Są to koszty związane z: 
-  prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 015,00 zł 
- wydzieleniem dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych 
przeprowadzonych w 2006 roku w kwocie 134,88 zł. 
- wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 15 497,93 zł 
 
 
 
DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                      PRZECIWPOŻAROWA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                            219 677,67 zł 
w tym: 
 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 096,00 zł, które dotyczą 
pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej i są w całości pokrywane z dotacji 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
- pozostałe wydatki w kwocie 213 581,67 zł to wydatki bieżące. 
 
Wydatki bieżące dotyczą : 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku (w tym Ochotnicze Straże Pożarne 11 433,05 
zł, obrona cywilna 890,80 zł) 

12 323,85 zł 

- pozostałych kosztów dotyczących obrony cywilnej tj. delegacji służbowych, 
usług telefonii stacjonarnej, zakupu kabla koncentrycznego do radiostacji, 
montaż instalacji antenowej, remontu syreny 

2 052,09 zł 

- kosztów dotyczących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Janów w tym : koszty zakupu paliwa, sprzętu, opału, przeszkód na zawody 
sportowo – pożarnicze, części do samochodów, akumulatorów,  ubrań 
koszarowych i specjalnych ochronnych, bramy (Złoty Potok), przyczepy 
przeciwpowodziowej 

106 954,01 zł 

- kosztów energii elektrycznej 4 567,25 zł 
- kosztów usług w tym:  premii uznaniowej dla komendanta Gminnego i  
kierowców jednostek OSP, wypłat za pożary, badań technicznych pojazdów i 
napraw sprzętu (gaśnic, motopomp) 

79 036,00 zł 

- kosztów delegacji służbowych 1 275,67 zł 
- kosztów ubezpieczeń strażaków i pojazdów pożarniczych 5 372,80 zł 
- kosztów szkoleń 2 000,00 zł 
 
 

 
DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD             
INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI   PRAWNEJ  ORAZ  
WYDATKI  ZWIĄZANE  Z  ICH  POBOREM” 
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Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                              33 107,92 zł 
 która dotyczy:  
- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych tych wypłat 
 (inkaso sołtysów , inkasenta opłaty targowej) – 27 425,51 zł 
i pozostałych kosztów bieżących dotyczących : 
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z 
  poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników                                                                          
  i opłat komorniczych 5% od ściągniętej zaległości plus 2,50 zł opłaty pocztowej – 5 682,41 zł 
 
 
 
DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                            217 644,55 zł 
 
która dotyczy obsługi długu publicznego Gminy tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych i roku 2007 (w tym kwota 10 149,42 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 
2006 roku). 
 
 
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                              12 625,63 zł 
 
która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych. 
 
 
 
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                         5 261 621,99 zł 
w tym: 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł 
(opisano w załączniku Nr 3) 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 953 449,51  zł 
 
- pozostałe wydatki w kwocie 1 293 172,48 zł to wydatki bieżące, które dotyczą : 

 
 
WYKONANIE WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 
„SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                         1 298 233,79 zł 
w tym: 

- wydatków na utrzymanie trzech szkół podstawowych  
- wydatków na utrzymanie dwóch przedszkoli  
- wydatków na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
- wydatków na utrzymanie gimnazjum  
- kosztów związanych z dowozem uczniów  
- kosztów dokształcania nauczycieli  
- wydatków na Fundusz Świadczeń Socjalnych  Nauczycieli i Emerytów  
- kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 456,33 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 155 716,44 zł 
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Koszt programu „Matematyka…” w kwocie 11 029,37 zł, finansowany w całości przez Europejski 
Fundusz Społeczny. 
 
 „SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH”  
Ogółem wydatki to kwota                                                                         642 918,88  zł 
w tym: 

 
Koszt programu „Matematyka…” w kwocie 5 237,67 zł, finansowany w całości przez Europejski 
Fundusz Społeczny. 
 
 
„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWE W LUSŁAWICACH” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                         61 068,38  zł 
w tym: 
 

mieszkaniowych 
- koszty energii 24 674,81 zł 
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 903,96 zł 
- koszty odsetek 9 009,89 zł 
- koszty szkoleń pracowników obsługi bankowej, wywozu nieczystości, 
ścieków, usług kominiarskich i pozostałych usług 

9 854,89 zł 

- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 
antywirusowego, zakup opału (42 426,54 zł), materiałów biurowych, 
leków, środków czystości, zakup płytek i kleju do remontu łazienek, 
kosztów remontu gabinetu lekarskiego 

64 830,87 zł 

-  koszty zakupu pomocy naukowych i książek 1 118,71 zł 
- kosztów usług telefonicznych 2 602,06 zł 
- kosztów usług remontowych 17 736,46 zł 
- kosztów badań lekarskich pracowników 300,00 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532 957,92 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

64 547,81 zł 

- koszty energii 5 315,16 zł 
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 486,50 zł 
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1 087,10 zł 
- koszty odsetek 4 503,40 zł 
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 
antywirusowego, zakup opału (17 280,00 zł), materiałów biurowych, 
leków, środków czystości, artykułów remontowych, paliwa do kosiarki 

21 847,41 zł 

- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 199,65 zł 
- kosztów usług telefonicznych 902,94 zł 

- kosztów usług remontowych 1 754,24 zł 
- kosztów badań lekarskich pracowników 300,00 zł 
- koszty obsługi bankowej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości oraz 
prac pielęgnacyjnych drzew 

3 779,08 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 283,66 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

9 525,33 zł 

- koszty zakupu wykładziny podłogowej 259,39 zł 
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„SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLE POLE W LGOCZANCE” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                         613 074,54  zł 
w tym: 

 
 
Koszt programu „Matematyka…” w kwocie 5 288,05 zł, finansowany w całości przez Europejski  
Fundusz Społeczny. 
  
 
 
„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SOKOLE POLE W 
LGOCZANCE” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        55 427,27  zł 
w tym: 
 

 
„PRZEDSZKOLE W JANOWIE” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        376 234,97  zł 
w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489 556,93 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

66 294,60 zł 

- koszty energii 7 186,61 zł 
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 419,94 zł 
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 642,24 zł 
- koszty odsetek 4 635,80 zł 
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 
antywirusowego, zakup opału (9 516,00 zł), materiałów biurowych, leków, 
środków czystości, artykułów remontowych i elektrycznych, paliwa do 
kosiarki 

32 357,17 zł 

-  koszty zakupu pomocy naukowych i książek 548,42 zł 
- kosztów usług telefonicznych i internetowych 1 370,08 zł 
- kosztów usług remontowych 345,14 
- kosztów badań lekarskich pracowników 900,00 zł 
- koszty obsługi bankowej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości oraz 
opłaty RTV 

3 529,54 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 072,26 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

7 969,81 zł 

- koszty zakupu wykładziny podłogowej 385,20 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 295 184,29 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

41 511,46 zł 

- koszty opłat za wodę 3 007,79 zł 
- koszty odsetek 2 134,25 zł 
- koszty usług telefonicznych 1 206,78 zł 
- koszty zakupu usług remontowych 708,76 zł 
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 19 155,67 zł 
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„PRZEDSZKOLE W ZŁOTYM POTOKU” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        251 686,25  zł 
w tym: 

 
 
„GIMNAZJUM W PIASKU” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        1 420 130,27  zł 
w tym: 

 
Koszty programu Sokrates Comenius 1 w wysokości 17 262,96 zł i programu PROJCOMENIUS w 
wysokości  8 422,00 zł w całości finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
 

- koszty zakupu programu antywirusowego, artykułów biurowych i 
remontowych, zakup środków czystości, gazu do butli, leków, zakup 
wyposażenia (komputer i meble do kancelarii) 

10 790,68 zł 

- koszty obsługi bankowej i opłat za ścieki 2 535,29 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181 855,53 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

23 192,50 zł 

- koszty energii 12 926,11 zł 
- koszty odsetek 1 409,98 zł 
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 
antywirusowego, artykułów biurowych, środków czystości, zakup 
wyposażenia ( lampy, wykładzina, panele), zakup artykułów remontowych, 
opału (1800,00 zł), oraz gazu do butli  

7 655,56 zł 

- kosztów usług telefonicznych i internetowych 1 202,02 zł 
- koszty opłat ubezpieczeniowych 49,90 zł 
- koszty zakupu usług  elektrycznych i remontowych  4 753,98 zł 
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 15 031,40 zł 
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup 
usług kominiarskich, zakup prenumeraty, opłata za kontrole SANEPID 

3 418,79 zł 

- koszty zakupu pomocy naukowych i książek  190,48 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 131 640,14 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

153 135,84 zł 

- koszty energii i wody 8 078,14 zł 
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia 878,68 zł 
- koszty odsetek 10 435,00 zł 
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1 433,11 zł 
- koszty usług telefonicznych  1 646,30 zł 
- koszty zakupu programu antywirusowego, zakup opału (26 084,01 zł), 
artykułów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych, 
gazu do butli, wyposażenia BHP oraz przeciwpożarowego 

41 104,51 zł 

- koszty zakupu pomocy naukowych i książek 1 560,02 zł 
- koszty zakupu usług remontowych 1 995,08 zł 
- koszty badań lekarskich pracowników 300,00 zł 
- koszty zakupu artykułów żywnościowych 18 743,00 zł 
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup 
usług kominiarskich 

9 847,32 zł 
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Koszt programu „Matematyka…” w kwocie 13 648,17 zł finansowany w całości przez Europejski  
Fundusz Społeczny. 
  
 
„ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        210 752,39  zł 
w tym: 

 
 
 
„DOWÓZ UCZNIÓW” 
Ogółem wydatki to kwota                                                                                        185 609,31  zł 
w tym: 

 
„DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI” – wydatkowano kwotę 9 333,00 zł  
 
„FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW” – wydatkowano kwotę 40 778,00 zł 
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 239,19 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych  3 358,00 zł 
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1 951,38 zł 
- koszty ubezpieczeń mienia 57,36 zł 
- koszty odsetek 1 345,26 zł 
- kosztów badań lekarskich pracowników 60,00 zł 
- kosztów zakupu usług remontowych 244,00 zł 
- koszty usług telefonicznych 2 813,22 zł 
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 
antywirusowego, artykułów biurowych i wyposażenia 

10 141,02 zł 

- koszty obsługi bankowej, pocztowej i informatycznej 2 542,96 zł 

- zapłaty zobowiązań 2006 roku 32 523,70 zł 
- koszty dowozu uczniów do szkół 152 074,61 zł 
- koszty ubezpieczeń samochodu 1 011,00 zł 

 
W Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 12 123,70 zł na nauczanie języka angielskiego w 
klasach pierwszych, które też zostały sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 
Z budżetu gminy wydatkowano również kwotę w wysokości 40 160,00 zł na wykonanie 
kotłowni na eko – groszek w SP Janów – rozdział 80101 
  
Z dotacji Wojewody Śląskiego wydatkowano również kwotę 1 719,40 zł na zakup lektur 
szkolnych 
w tym: 
Szkoła Podstawowa w Janowie                          520,00 zł 
Szkoła Podstawowa w Lusławicach                   300,00 zł 
Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance  299,40 zł 
Gimnazjum w Piasku                                          600,00 zł 
 
Oprócz wydatków w placówkach oświatowych Gminy, zostały też poniesione wydatki, które 
dotyczą: 
W Rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 7 172,54 zł na obchody DEN, dowozu uczniów na 
rekolekcję, koszty kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie. 
Ponadto w tym rozdziale poniesiono koszty w kwocie 32 323,00 zł na dokształcanie 
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DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                        102 687,44 zł 
 w tym:  
 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 648,80 zł  
(umowa zlecenie – specjalista udzielania porad osobom uzależnionym od alkoholu, umowa – zlecenie 
koordynatora zajęć sportowych na świetlicach wiejskich)  
 
Pozostałe wydatki w kwocie 93 088,64 zł to wydatki bieżące które dotyczą: 
- kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z preliminarzem PA w kwocie 79 729,35 zł, 
(w tym zapłaty zobowiązań z 2006 roku w kwocie 6 650,86 zł) 
- kosztów energii elektrycznej SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5 309,29 zł ( w tym 
zobowiązania 2006 roku w kwocie 876,57 zł) w całości refundowane przez SPZOZ w Częstochowie. 
- usług remontowych dotyczących ocieplenia ściany budynku Ośrodka Zdrowia w Janowie w kwocie 
8 000,00 zł. 
 

 
 
DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”  
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                            2 282 058,35  zł 
 w tym : 
 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 438 199,70 zł 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13 400,01 zł ( opisano w Załączniku Nr 3), 
- pozostałe wydatki w kwocie 1 830 458,64 zł to wydatki bieżące które dotyczą: 

 

młodocianych, sfinansowane w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego. 

- wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1 407 702,70 zł 
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 20 294,77 zł 
- składek ZUS od wypłaconych świadczeń 13 442,68 zł 
- składek na ubezpieczenie zdrowotne 6 430,66 zł 
- wypłaty zasiłków stałych , okresowych, celowych, skutków klęsk 
żywiołowych 

142 685,63 zł 

- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej  50 780,78 zł 
- wypłat dodatków mieszkaniowych 7 471,90 zł 
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Janowie 

61 734,38 zł 

- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS – u i 
opiekunek 

19 014,20 zł 

- kosztów umów – zleceń opiekunek 1 406,00 zł 

- kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i gimnazjum 
(zasiłki celowe na zakup posiłków) 

40 212,10 zł 

- kosztów związanych z dostarczeniem pomocy żywnościowej dla 
najuboższej ludności  

3 218,84 zł 

- kosztów prac społecznie – użytecznych   49 840,70 zł 
- zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego pobranej w nadmiernej wysokości 300,00 zł 
- kosztów remontu pomieszczeń biurowych GOPS – u 5 923,30 zł 
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Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie pokrywane są z dotacji Wojewody 
Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie1 545 013,01 zł i  dotacji 
celowej na realizację zadań własnych w kwocie 116 868,11 zł. 
 Pozostałe wydatki w kwocie 620 177,23 zł finansowane są z budżetu Gminy Janów. 
 
 
 
DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                        249 570,94  zł  
które dotyczą: 
 
- ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE w kwocie 104 184,49 zł 
w tym:  

 
- SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDLCU w kwocie 80 693,38 zł 
w tym:  

 
W Dziale tym ponoszone są również wydatki związane z zapłatą stypendiów  w kwocie 50 311,07 zł 
wypłatą dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w klasach I i III oraz dofinansowania 
zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 14 382,00 zł 
W/w wydatki sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego. 
 
DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”  
Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę                                                                647 366 ,90 zł  
w tym: 
 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 26 776,00 zł 
  (opisano w załączniku Nr 3), 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45 045,87 zł  
- pozostałe wydatki w kwocie 575 545,03 zł to wydatki bieżące, które dotyczą: 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku 33 271,75 zł 
- kosztów oświetlenia ulicznego 307 616,86 zł 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 057,91 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i 
mieszkaniowych 

7 804,60 zł 

- zakup żywności 24 641,50 zł 
- kosztów badań lekarskich pracowników 210,00 zł 
- zakupu środków czystości, gazu do butli oraz drobnego wyposażenia 
kuchennego 

1 470,48 zł 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 247,41 zł 
- Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów BHP i badań okresowych 
pracowników 

2 247,51 zł 

- koszty odsetek 269,60 zł 
- koszty ubezpieczenia budynku i mienia 138,66 zł 
- koszty podróży służbowych 98,86 zł 
- koszty energii 2 923,70 zł 
- koszty usług bankowych, remontowych, kominiarskich, telefonicznych i 
wywozu nieczystości 

3 829,72 zł 

- zakup środków czystości, artykułów remontowych,  
zakup opału (23 324,87 zł), wyposażenia, paliwa do kosiarki i programu 
antywirusowego 

32 937,92 zł 
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- kosztów związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód 32 370,18 zł 
- kosztów świadczeń wynikających z przepisów BHP i Funduszu Świadczeń 
Socjalnych pracownika gospodarczego 

1 032,30 zł 

- kosztów energii elektrycznej 
(parking w Złotym Potoku) 

9 684,36 zł 

- kosztów związanych z konkursem ekologicznym 2 150,00zł 
- kosztów usług remontowych 
(budowa przystanków i remont studni w Piasku) 

32 914,93 zł 

- pozostałych kosztów związanych z gospodarką komunalną ( wywóz śmieci 
w kwocie 37 508,74 zł, usługi regulowane firmie „SANIKO” za schwytane 
bezdomne psy i usługi weterynaryjne w kwocie 27 973,97 zł, rozbiórka 
budynku świetlicy wiejskiej w Lusławicach w kwocie 7 516,26 zł, , zakup 
kwiatów na klomby gminne, zakup paliwa do kosiarki, odśnieżarko-
oczyszczarki, koszty prac porządkowych, wycinki drzew, zakup koszy na 
śmieci i tablic informacyjnych) 

156 504,65 zł 

 
 
DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”  
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                          572 409,00 zł  
w tym: 
 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 75 877,03 zł 
  (opisano w załączniku Nr 3) 
- dotacje podmiotowe w kwocie 353 000,00 zł 
(Biblioteka Janów -  165 000,00 zł, SOKiS Janów  - 188 000,00 zł)), 
 
- pozostałe wydatki w kwocie 143 531,97 zł to wydatki bieżące, które dotyczą: 
- zapłaty zobowiązań 2006 roku 8 179,82 zł 
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich  6 365,52 zł 
- kosztów ubezpieczeń młodzieży na wyjazd na zlot do Zielonek  66,00 zł 
- kosztów KGW Gminy Janów 6 300,26 zł 
- montażu piecy akumulacyjnych w Bibliotece w Żurawiu 5 124,00 zł 
- kosztów usług remontowych związanych ze Świetlicą w Czepurce (23 432,05 
zł),  świetlicą w Siedlcu (16 382,64 zł), galerią (46 529,60 zł), i 
zabezpieczeniem  przed opadami atmosferycznymi Dworku  Krasińskiego w 
Złotym Potoku (9 091,59 zł) 

95 435,88 zł 

- pozostałych kosztów związanych z działalnością kulturalną Gminy (Święto 
Ludowe, Dni Gminy Janów, Dożynki Gminne) 

22 060,49 zł 

 
  
DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
Ogółem wydatki tego działu to kwota                                                                            102 093,56 zł 
w tym: 
 
- wydatki inwestycyjne w kwocie 33 783,91 zł 
  (opisano w załączniku Nr 3), 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 876,50 zł  
- dotacja celowa – Kluby Sportowe w kwocie 18 000,00 zł 
w tym: 
„PODKOWA”          –    6 000,00 zł 
„DRAGON”             –  10 000,00 zł 
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„ORLE GNIAZDO” –   2 000,00 zł 
 
- pozostałe wydatki w kwocie 41 433,15 to wydatki bieżące, które dotyczą: 
 
- zapłaty zobowiązań z 2006 roku 211,12 zł 
- kosztów delegacji służbowych 51,60 zł 
- kosztów współfinansowanego maratonu kolarskiego 2 000,17 zł 
- kosztów zakupu siatki do kosza na boisko w Złotym Potoku, przewozu na 
zawody sportowe i zakupu pucharów 

2 176,69 zł 

- kosztów związanych z budową boiska w Lgoczance i Zagórzu  36 993,57 zł 
 
 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 
 


