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                                                                                                        Załącznik Nr 3 

                                                                                            do informacji z wykonania budżetu    
                                                                                            za I półrocze 2009 roku               

 
 

 WYDATKI  INWESTYCYJNE 
 
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2009 roku stanowi kwotę –  
9 766 788,90 zł. 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2009 roku wynosi –  259 638,97 zł. 
co stanowi  2,7 % planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela: 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  999 000,00 14 751,26 1,5 

01010 Infrastruktura 
wodociągowa i sanitarna 
wsi  

165 000,00 2 551,26 1,5  

01095 Pozostała działalność 834 000,00 12 200,00 1,5 

600  Transport i łączność  3 519 341,00 64 404,41 1,8 

60016 Drogi publiczne gminne 2 908 341,00 - -  

60017 Drogi wewnętrzne  611 000,00 64 404,41 10,5 

630  Turystyka  2 463 883,00 960,00 0,1 

 63095 Pozostała działalność  2 463 883,00 960,00 0,1 

700  Gospodarka 
mieszkaniowa 

50 000,00 - - 

 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

50 000,00 - - 

750  Administracja publiczna  1 056 131,70 5 753,99 0,5 

 75023 Urzędy gmin /miast i miast 
na prawach powiatu/  

1 056 131,70 5 753,99 0,5 

754  Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

197 200,00 135 087,52 - 

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 197 200,00 135 087,52 68,5 

801  Oświata i wychowanie  756 000,00 5 232,00 0,7 

 80101 Szkoły Podstawowe 700 000,00 4 500,00 0,6 
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CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”  
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- budowy wodociągu w Janowie na ul. Szkolnej, 
- budowy pompowni wodnej w Siedlcu, 
- realizacji II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok,  
- przebudowy rynku w Janowie – dokumentacji. 
 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 14 751,26 zł, która dotyczy: 
 
- budowy wodociągu w Janowie ul. Szkolna - 2 551,26 zł 
- dokumentacji dotyczącej planu sytuacyjnego przebiegu drogi krajowej 

przez Plac Grunwaldzki - 12 200,00 zł 
 
Inwestycje wymienione w tym dziale były realizowane w I połowie 2009 roku, ale faktury, zgodnie 
z umową wpłynęły w miesiącu lipcu 2009 roku. Dotyczy to budowy pompowni wodnej w Siedlcu, 
która to inwestycja została już zakończona i faktura wpłynęła na początku lipca 2009 roku, oraz 
faktury dotyczące budowy wodociągu na ul. Szkolnej. Natomiast inwestycja dotycząca II etapu 
przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok, będzie realizowana w II połowie 2009 roku 
dlatego tak niski % wykonania wydatków w tym dziale. 
 
 
DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”  
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 

poprzez modernizację ul. Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik, 
- modernizacji drogi gminnej  ul. Leśnej w miejscowości Siedlec, 
- projektu drogi Zagórze - Czepurka,  
- modernizacji drogi do transportu rolnego Janów – Śmiertny Dąb i Hucisko – Góry Gorzkowskie. 

80104 Przedszkola  56 000,00 732,00 1,3 

900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

121 000,00 - - 

 90002 Gospodarka odpadami 121 000,00 - - 

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

535 233,20 - - 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

535 233,20 - - 

926  Kultura fizyczna i sport 69 000,00 33 449,79 48,5 

 92695 Pozostała działalność 69 000,00 33 449,79 48,5 

R A Z E M 9 766 788,90 259 638,97 26,4 



 3 

 
Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi kwotę 64 404,41 zł i dotyczy: 
- modernizacji drogi do transportu rolnego Janów – Śmiertny Dąb  - 53 951,45 zł 
- modernizacji drogi do transportu rolnego Hucisko – Góry Gorzkowskie - 10 452,96 zł 
    
Inwestycje dotyczące dróg do transportu rolnego będą dalej kontynuowane w II połowie 2009 roku, 
także zaplanowane modernizacje dróg gminnych będą wykonane w II połowie 2009 roku i dlatego 
jest niski % wykonania wydatków w tym dziale w I półroczu. 
 
 
DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”  
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- Turystycznej Doliny Wiercicy 

(projekt zagospodarowania stawu i wykonawstwo) 
 
Wydatki wykonane w tym dziale to kwota 960,00 zł, która dotyczy zobowiązania z 2008 roku tj. 
podatku od rachunku dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji: modernizacji stawu 
„AMERYKAN”. 
 
Wydatki dotyczące projektu stawu zostaną zrealizowane w II połowie 2009 roku. 
 
 
DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”  
W dziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zakup nieruchomości w Złotym Potoku od Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. 
 
Zakup będzie dokonany w drodze ogłoszenia przetargu przez Agencję w II połowie 2009 roku.   
 
 
DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”  
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- zakupu związanego z wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego, 
- rozbudowy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, 
- projektu E – Powiatu Częstochowskiego. 
 
Wydatki tego działu na dzień 30.06.2009 rok to kwota 5 753,99 zł i dotyczy: 
 
- wymiany zamortyzowanego sprzętu komputerowego  

(USC i z-ca Wójta) - 4 469,99 zł 
- wykonania specyfikacji oraz kosztorysu inwestorskiego rozbudowy 

SOKiS - 1 284,00 zł 
 
Pozostałe wydatki dotyczące rozbudowy SOKiS-u będą zrealizowane w II połowie 2009 roku. 
 
 
DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- zakupu samochodu dla OSP Janów, 
- termomodernizacji budynku OSP Janów wraz z budową garażu, 
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Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 135 087,52 zł, która dotyczy: 
-    zakupu samochodu dla OSP Janów. 
 
Wydatki związane z termomodernizacją budynku OSP Janów zostały rozliczone w miesiącu 
czerwcu 2009 roku. Faktury wpłynęły pod koniec czerwca 2009 roku i wydatki będą zrealizowane 
w II połowie 2009 roku. 
 
 
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące: 
 
- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Janowie, 
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej Przedszkola w Złotym Potoku wraz z 

zagospodarowaniem działki. 
 
Wydatki wykonane do 30.06.2009 roku wynoszą 5 232,00 zł i dotyczą: 
 
- aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej na potrzeby projektu 

Przedszkola  - 732,00 zł 
- projektu budowlanego zadaszenia wejścia głównego w budynku Szkoły 

Podstawowej w Janowie - 4 000,00 zł 
- specyfikacji technicznej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w 

Janowie - 500,00 zł 
 
Wydatki dotyczące projektu Przedszkola i termomodernizacji Szkoły zostaną zrealizowane w II 
połowie 2009 roku. 
 
 
DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
W dziale tym zaplanowano środki które dotyczą:  
 
- wspólnego  projektu systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski etap I w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. 

 
 
DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
W dziale tym zaplanowano środki które dotyczą: 
 
- zagospodarowania piętra Domu Wiejskiego w Żurawiu na cele społeczno – kulturalne 

(wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2009 roku). 
  
DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
Wykonane wydatki w tym dziale w kwocie 33 449,79 zł dotyczą: 
 
- projektu budowlano – wykonawczego i aktualizacji mapy sytuacyjno 

wysokościowej budowy boiska w Złotym Potoku - 24 018,80 zł 
- aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej budowy boisk w Janowie - 610,00 zł 
- zakup bramek na boisko w Lipniku - 6 213,46 zł 
- koszty zakupu kruszywa na boisko i  zasilenia trawy boiska w 

Lgoczance - 2 607,53 zł 
 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 


