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za I półrocze  2010 roku                                                                                                       

 
 

 WYDATKI  INWESTYCYJNE 
 
 
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2010 roku stanowi kwotę –  4 880 503,00  zł 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2010 roku wynosi –  1 704 905,99 zł 
co stanowi  34,9  % planu wydatków inwestycyjnych. 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela: 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %  

Wykonania  

010  Rolnictwo i łowiectwo  787 575,00 612 822,20 77,8 

01010 
Infrastruktura wodociągowa i 
sanitarna wsi  

115 000,00 
- -  

01095 Pozostała działalność 672 575,00 612 822,20 91,1 

600  Transport i łączność  2 307 914,00 - - 

60014 Drogi publiczne powiatowe 52 717,00 - -  

60016 Drogi publiczne gminne 2 255 197,00 - - 

630  Turystyka  50 201,00 50 144,07 99,9 

 63095 Pozostała działalność  50 201,00 50 144,07 99,9 

700  Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 - - 

 
70005 

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  

50 000,00 - - 

750  Administracja publiczna  872 650,00 819 390,60 93,9 

 
75023 

Urzędy gmin /miast i miast na 
prawach powiatu/  

872 650,00 819 390,60 93,9 

801  Oświata i wychowanie  388 947,00 - - 

 80101 Szkoły Podstawowe 388 947,00 - - 

851  Ochrona zdrowia 50 000,00 50 000,00 100,0 

 
85154 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

50 000,00 50 000,00 100,0 

900  
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

124 823,00 10 451,00 8,4 

90001 
Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

61 800,00 10 451,00 16,9 

90002 Gospodarka odpadami 18 023,00 - - 

 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 

45 000,00 - - 

921  
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 147 952,00 147 952,00 100,0 
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CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
 
 
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące:  
 
- budowy wodociągu w Złotym Potoku na ul. Sadowej, 
- dotacji celowej na ZGK Janów na zakup agregatów prądotwórczych do ujęć wody, 
- realizacji II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok, 
- budowy placu zabaw w miejscowości Złoty Potok. 
 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 612 822,20 zł, która dotyczy: 
 
- realizacji II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok         —     611 724,20 zł 
- nadzoru autorskiego na realizację projektu przebudowy płyty rynku 

w Złoty Potoku                                                                                                  —         1 098,00 zł 
                                                                                       
Pozostałe wydatki planowane w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2010 r.  
 
Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące:  
 
- dotacji dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe 

pn. „ Przebudowy drogi powiatowej nr 1066 S-DK46-Zrębice-Siedlec-DW793”, 
- modernizacji ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik, 
- odnowienia nawierzchni ul. Szkolnej oraz budowy chodnika w Janowie,  
- modernizacji dróg gminnych w Piasku i w Złotym Potoku, 
- budowy chodnika w Piasku. 
 
Inwestycje w tym dziale będą realizowane w II półroczu 20010 r. W miesiącu czerwcu ogłoszone zostały już 
przetargi na wykonanie ulicy Szkolnej w Janowie i ulic w miejscowościach Janów i Ponik. Ponadto w 
miesiącu lipcu wpłynęło  pismo o uchwale zarządu wojewódzkiego o dofinansowaniu projektu modernizacji 
ulic w miejscowościach Janów  i Ponik. 
 
Dział 630 „TURYSTYKA” 
W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące „Turystycznej Doliny Wiercicy”  
 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 50 144,07 zł, która dotyczy : 
 
- zapłaty zobowiązania z 2009 roku podatku o umowy o dzieło                           —          144,00 zł 
- kosztów studium wykonalności inwestycji „Turystyczna Dolina Wiercicy”      —     28 000,07 zł 
- kosztu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  

pn. „Modernizacja stawu Amerykan w miejscowości  Złoty Potok”                 —      12 000,00 zł 
- koszty projektu odmulenie stawu Amerykan                                                      —      10 000,00 zł 
 
Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 
W dziale tym zaplanowano zakup nieruchomości w miejscowości Skowronów i Apolonka. 
 
Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r. 
 
Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

 
92109 

Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

147 952,00 147 952,00 100,0 

926  Kultura fizyczna i sport 100 441,00 14 146,12 14,1 

 92695 Pozostała działalność 100 441,00 14 146,12 14,1 

R A Z E M 4 880 503,00 1 704 905,99 34,9 
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W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące:  
 
- dotacji w ramach Programu E - Powiat, E – Region, 
- rozbudowy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie  
 
Wydatki w tym dziale stanowią 819 390,60 zł i dotyczą kosztów inwestycji rozbudowy Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.  
 
Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 
W dziale tym zaplanowane inwestycje dotyczą:  
 
- robót dodatkowych przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Janowie  

( wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2010 r. ) 
- budowy placów zabaw w miejscowościach Janów, Lusławice i Lgoczanka 

( inwestycje będą realizowane  w II półroczu 2010 r. ) 
 
Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA” 
W dziale tym zaplanowano dotacje celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury 
 i Sportu na inwestycje pn. „Zagospodarowanie pietra Domu Wiejskiego  
w Żurawiu” na cele społeczno- kulturalne w kwocie                                                 —    50 000,00 zł 
 
Dotacja ta została przekazana i rozliczona w I półroczu 2010 r.  
                                                                  
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 
W dziale tym zaplanowane inwestycje dotyczą:  
 
- projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie, 
- koncepcji systemowej przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości  

Bystrzanowice – Dwór,  
- dotacji dla gminy Konopiska na projekt  

„System Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – I etap, 
- modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Złoty Potok i Piasek. 
 
Wydatki tego działu to kwota 10 451,00 zł, która dotyczy częściowych kosztów projektu modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Janowie. 
 
Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
W dziale tym zaplanowano dotacje celową dla SOKiS w Janowie na inwestycje 
 pn. „Zagospodarowanie pietra Domu Wiejskiego w Żurawiu” w kwocie                 — 144 252,00 zł 
 
Dotacja ta została przekazana i rozliczona w I półroczu 2010 r.  
Ponadto w dziale tym poniesiono koszty nadzoru nad robotami związanymi z zagospodarowaniem piętra 
Domu Wiejskiego w Żurawiu na cele społeczno – kulturalne w kwocie 3 700,00 zł. 
 
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 
W dziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące przedsięwzięć w ramach Funduszy sołeckich  
(Bystrzanowice Dwór, Czepurka, Hucisko, Lipnik, Lusławice, Siedlec, Skowronów, Zagórze i Żuraw) i 
budowy boisk. 
 
Wydatki tego działu to kwota 14 146,12 zł, która dotyczy: 
 
- zagospodarowania terenu wokół altany w sołectwie Lusławice w kwocie           —    8 846,12 zł  
- zakupu szczotki do czyszczenia sztucznej trawy w kwocie                                  —    5 300,00 zł  
 
Inwestycje niezrealizowane będą kontynuowane w II półroczu 2010 r.  
 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 
 


