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                                                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                                   do sprawozdania rocznego 
                                                                                                   z wykonania budżetu za 2007 rok 
  
 

WYDATKI INWESTYCYJNE 
 

 
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2007 roku stanowi kwotę –  1 129 183,00 zł. 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2007 roku wynosi –  1 123 673,52 zł. 
co stanowi  99,5 % planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:  

 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  121 660,00 121 560,64 99,9 

01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitarna wsi  

72 100,00 72 033,40 99,9 

01036 Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 

44 460,00 44 452,70 100,0 

 

01095 Pozostała działalność 5 100,00 5 074,54 99,5 

600  Transport i łączność  660 403,00 656 073,97 99,3 

 60017 Drogi wewnętrzne  660 403,00 656 073,97 99,3 

630  Turystyka  2 500,00 2 500,00 100,0 

 63095 Pozostała działalność  2 500,00 2 500,00 100,0 

700  Gospodarka mieszkaniowa 3 800,00 3 702,00 97,4 

  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

3 800,00 3 702,00 97,4 

750  Administracja publiczna  175 900,00 174 999,96 99,5 

 75023 Urzędy gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

175 900,00 174 999,96 99,5 

801  Oświata i wychowanie  15 000,00 15 000,00 100,0 

 80104 Przedszkola  15 000,00 15 000,00 100,0 

852  Pomoc społeczna 13 410,00 13 400,01 100,0 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 410,00 13 400,01 100,0 

900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

26 800,00 26 776,00 99,9 
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90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

7 500,00 7 500,00 100,0  

90095 Pozostała działalność  19 300,00 19 276,00 99,9 
921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
75 910,00 75 877,03 100,0 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

75 910,00 75 877,03 100,0 

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 1 129 183,00 1 123 673,52 99,5 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
 
Wydatki tego działu to kwota 121 560,64 zł, która dotyczy: 

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

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

poprawy bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców w kwocie 28 670,00 zł, 

- wykonanie map do celów projektowych (przepompownia Siedlec, przebudowa wodociągu Lusławice – 

Zagórze) w kwocie 11 285,00 zł, 

- budowy wodociągu na Osiedlu za weterynarią w Janowie wraz z przyłączami w kwocie 25 002,40 zł, 

- zakupów inwestycyjnych do świetlicy w Pabianicach dokonanych z otrzymanej nagrody w konkursie 

„Piękna wieś województwa śląskiego” (kolumny ze wzmocnieniami, okna z parapetami , drzwi) w kwocie 

1 500,00 zł. 

 

Dział 600 „Transport i łączność” 
 
Wydatki tego działu to kwota 656 073,97 zł, która dotyczy: 

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

- kosztów modernizacji drogi do transportu rolnego w miejscowości Piasek – Śmiertny Dąb o długości 

2 700 km , D – 609, D – 1049 w kwocie 525 339,42 zł. 
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Dział 630 „Turystyka” 
 
Wydatki tego działu to kwota 2 500,00 zł, która dotyczy raportu oddziaływania inwestycji na środowisko – 

ścieżka rowerowa. 

 

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” 

 

Wydatki tego działu w kwocie 3 702,00 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego do działu geodezji i 

gospodarki gruntami. 

 

Dział 750 „Administracja publiczna” 
 
 

Wydatki  tego działu to kwota 174 999,96 zł, która dotyczy : 

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

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

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

- kosztów adaptacji pomieszczeń Urzędu Gminy wraz z projektem kosztorysu budowlanego i specyfikacji 

technicznej w kwocie 102 387,59 zł, 

- kosztów zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych do przeprowadzonych inwestycji w 

budynku Urzędu w kwocie 18 232,88 zł, 

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

- wymiany zamortyzowanego sprzętu komputerowego w kwocie 17 772,46 zł. 

 
 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
 
Wydatki w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł zostały poniesione na przeprowadzenie konkursu na 

koncepcję Przedszkola w Złotym Potoku wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

Dział 852 „Pomoc społeczna” 
 
Wydatki w tym dziale w kwocie 13 400,01 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Janowie i są związane z: 

- zapłatą zobowiązań z 2006 roku w kwocie 10 000,00 zł, 

- zakupem nowego sprzętu komputerowego do księgowości GOPS – u w kwocie 3 400,01 zł. 
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Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
 
Wydatki w tym dziale w kwocie 26 776,00 zł dotyczą : 

- zapłaty zobowiązań z 2006 roku związanych z projektem ścieżki rowerowej w kwocie 19 276,00 zł, 

- zakupu samochodu marki Ford Transit , który przekazano nieodpłatnie do Zakładu Gospodarki 

komunalnej w Janowie w kwocie 7 500,00 zł. 

 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
 

Wydatki tego działu w kwocie 75 877,03 zł 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, specyfikacje techniczne i kosztorysy ) w kwocie 4 694,78 zł, 

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

blacha na rynny) w kwocie 7 985,78 zł.  

 

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

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

- 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. 

 
 
 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 
 


