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Załącznik Nr 3 
                                                                                                    do sprawozdania rocznego z  

wykonania budżetu za 2008 rok 
  

WYDATKI INWESTYCYJNE 
 
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2008 roku stanowi kwotę –  1 356 729,00 zł 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2008 roku wynosi –  1 335 935,21 zł 
co stanowi  98,5 %  planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:  
 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  335 631,00 332 452,08 99,1 

01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitarna wsi  

155 000,00 153 583,51 99,1  

01095 Pozostała działalność 180 631,00 178 868,57 99,0 

600  Transport i łączność  506 700,00 506 148,13 99,9 

60016 Drogi publiczne gminne 42 700,00 42 663,40 99,9  

60017 Drogi wewnętrzne  464 000,00 463 484,73 99,9 

630  Turystyka  322 241,00 314 986,56 97,7 

 63095 Pozostała działalność  322 241,00 314 986,56 97,7 

700  Gospodarka mieszkaniowa 50 568,00 42 790,72 84,6 

 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

50 568,00 42 790,72 84,6 

750  Administracja publiczna  39 589,00 38 400,81 97,0 

 75023 Urzędy gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

39 589,00 38 400,81 97,0 

754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

15 000,00 15 000,00 100,0 

 75411 Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 

15 000,00 15 000,00 100,0 

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

 80101 Szkoły Podstawowe 15 000,00 15 000,00 100,0 

852  Pomoc społeczna 5 000,00 4 654,30 93,1 

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

5 000,00 4 654,30 93,1 
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921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

28 000,00 27 776,69 99,2 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

28 000,00 27 776,69 99,2 

926  Kultura fizyczna i sport 39 000,00 38 725,92 99,1 

 92695 Pozostała działalność 39 000,00 38 725,92 99,1 

R A Z E M 1 356 729,00 1 335 935,21 98,5 

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
 
Wydatki tego działu to kwota 332 452,08 zł 

która dotyczy: 

- wykonania kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa Góra w Złotym Potoku - 26 747,08 zł 

- wykonania wodociągu ul. Sosnowa Góra w Złotym Potoku - 73 461,43 zł, 

- realizacji przedsięwzięć w ramach projektów „Odnowy wsi województwa śląskiego (przebudowa 

istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy w Bystrzanowicach w kwocie 55 744,58 zł i przebudowa 

istniejącego budynku sklepu GS Janów na potrzeby świetlicy w miejscowości Czepurka w kwocie 

67 735,99), 

- wykonania dokumentacji technicznej sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice wraz z 

przyłączami – 18 300,00 zł, 

- wykonania dokumentacji technicznej wodociągu w  Siedlcu ul. Leśna – 12 200,00 zł, 

- wykonania dokumentacji przebudowy wodociągu w Janowie ul. Szkolna – 8 235,00 zł 

- wykonania dokumentacji technicznej pompowni w Siedlcu – 14 640,00 zł, 

- wykonania projektu przebudowy płyty rynku w Janowie – część drogowa i ukształtowanie terenu – 

24 888,00 zł, 

- wykonania projektu przebudowy płyty rynku w Złotym Potoku cz. II - część drogowa i ukształtowanie 

terenu – 30 500,00 zł. 

 

Dział 600 „Transport i łączność” 
 
Wydatki tego działu to kwota 506 148,13  zł 

która dotyczy: 

- zapłaty zobowiązań 2007 roku w kwocie 960,00 zł, 

- kosztów modernizacji ul. Ogrodowej w Janowie w kwocie 10 333,40 zł, 

- kosztów modernizacji dróg do transportu rolnego: Zagórze – Bukowno -292 860,96 zł oraz  

Bystrzanowice – Kacze Błota – 169 663,77 zł, 
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- projektu technicznego przebudowy ul. Zielonej i ul. Kosynierów w Janowie oraz ul. Dębowej w Poniku 

wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w kwocie 12 200,00, 

- studium wykonalności dla projektu „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie 

skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w 

miejscowości Janów i Ponik w kwocie 8 540,00 zł  

- studium wykonalności dla projektu „Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Siedlcu celem połączenia 

komunikacyjnego z gminą Żarki oraz drogą powiatową w kwocie 8 540,00 zł 

- projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Ponik – Śmiertny Dąb wraz z przedmiarem robót i 

kosztorysem inwestorskim w kwocie 3 050,00 zł. 

 

Dział 630 „Turystyka” 
 
Wydatki tego działu to kwota 314 986,56  zł 

która dotyczy: 

- budowy ścieżki rowerowej „Harcówka – parking Siedlec” - 267 770,16 zł, 

- studium wykonalności „Turystyczna Dolina Wiercicy” – 12 200,00 zł, 

- projektu budowlanego ścieżek rowerowych na terenie gminy Janów, Przyrów, Olsztyn, 

 Dąbrowa Zielona – 30 000,00, 

- wykonania mapy do celów projektowych stawu „Amerykan” w Złotym Potoku i terenu  

przyległego – 1 976,40 zł, 

- wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: modernizacja stawu „Amerykan” w 

Złotym Potoku – 3 040,00 zł. 

 

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” 

 

Wydatki tego działu to kwota 42 790,72  zł 

która dotyczy: 

- zakupu nieruchomości w miejscowości Hucisko, Siedlec i Janów w kwocie 24 540,00 zł oraz wypłatę 

odszkodowań związanych z wydzieleniem działek pod planowane poszerzenie dróg gminnych w kwocie 

18 250,72 zł. 

 

Dział 750 „Administracja publiczna” 
 

Wydatki tego działu to kwota 38 400,81  zł 

która dotyczy: 

- wydatków związane z elektronicznym obiegiem dokumentów – 3 026,82 zł, 

- wydatków związane z wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego – 13 873,99 zł, 



 4 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 

- kosztów rozbudowy i nadbudowy Urzędu Gminy wstępne studium wykonalności – 3 200,00 zł, 

- studium wykonalności RPOWSL dla nadbudowy budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem poddasza dla 

SOKiS – 18 300,00 zł. 

 

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 
 

W dziale tym wydatki w kwocie 15 000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Miasta Częstochowy z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego specjalistycznego samochodu pożarniczego, dla 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
 
Wydatki w tym dziale wynoszą 15 000,00 zł i dotyczą projektu budowlanego polepszenia 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Janowie. 

 

Dział 852 „Pomoc społeczna” 
 
Wydatki w tym dziale to kwota 4 654,30 zł, która dotyczy zakupu komputera do GOPS w Janowie z dotacji 

celowej przyznanej decyzją Wojewody na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. 

 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
 

Wydatki tego działu w kwocie 27 776,69 zł dotyczą budynku wielofunkcyjnego w Żurawiu są to:  

- koszty projektu budowlanego adaptacji strychu – 14 000,00 zł,  

- koszty kosztorysu inwestorskiego - 488,00 zł, 

- koszty instalacji c.o.- 11 580,69 zł,  

- koszty ogrodzenia – 1 708,00 zł. 

 
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 
 
Wydatki tego działu to kwota 38 725,92 zł  

która dotyczy: 

- budowy boiska w Lipniku – 5 876,42 zł, 

- budowy boiska w Żurawiu – 5 581,50 zł, 

- budowy boiska w Lgoczance – 7 199,00 zł, 

- projektu budowlano – wykonawczego i koncepcyjnego budowy boisk sportowych w Złotym Potoku – 

20 069,00 zł. 

 


