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UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2012 ROK 
 
Projekt budżetu Gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki 
Ministra Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2011 rok. 
 
 
Planowane dochody na 2012 rok: 
 
Dochody ogółem: 16 153 604,00 zł, 
w tym: 
 
- dochody bieżące – 14 760 875,00 zł, 
 
- dochody majątkowe – 1 392 729,00 zł 
(na które składają się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, środki z Unii Europejskiej i środki 
Wojewody Śląskiego ). 
 
 

STRUKTURA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW 

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
                
 
I.   Dochody własne 6 282 684,00 zł 38,9 % 
II. Dotacja celowa – zwrot części wydatków z 

budżetu państwa wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego 

63 000,00 zł 0,4 % 

III. Dotacje na zadania zlecone 1 520 045,00 zł 9,4 % 
IV. Dotacje na zadania własne 210 189,00 zł   1,3 % 
V. Dotacje na zadania na podstawie 

porozumień                     
8 000,00 zł 0,1 % 

 
VI. Subwencje 7 323 427,00 zł 45,3 % 
VII. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na 

zadania bieżące 
138 530,00 zł        0,8 % 

VIII. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na 
inwestycje 

607 729,00 zł 3,8 % 

OGÓŁEM: 16 153 604 ,00 zł 
 

100,0 % 
 

 
 
Z powyższego wyliczenia wynika, że dochody własne Gminy mają 38,9 % udziału w dochodach 
ogółem. 
Bezpośredni wpływ na tę sytuację mają stawki podatkowe od podatku rolnego , leśnego i od 
nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od podatku od środków transportu i opłaty 
targowej. 
Na 2012 rok zakłada się wzrost stawek podatkowych średnio o 4,0 % do stawek uchwalonych przez 
Radę Gminy na 2011 rok .  
Stawki podatku rolnego uległy zwiększeniu o 35,1 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 
2011 rok z powodu wzrostu średniej ceny skupu żyta.  
Stawki podatku leśnego uległy zwiększeniu o 27,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 
2011 rok z powodu wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna.  
Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku uległa 
zwiększeniu o 14,6 %. 
Wzrost rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 4,6  % w stosunku do planu z 
2011 roku (subwencja wyrównawcza wzrost 6,8 %, subwencja oświatowa wzrost 3,3 %). 
 
 
 
 
 
 



 2 

I. Dochody własne to kwota 6 282 684 zł 
   która stanowi 38,9 % planowanych dochodów ogółem. 
 
Dochody własne to w szczególności: 
- wpływy z opłaty adiacenckiej, 
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, 
- dochody z dzierżawy gruntów, 
- dochody z tytułu sprzedaży mienia, 
- podatki opłacane w formie karty podatkowej, 
- podatek rolny, leśny od nieruchomości, od środków transportu od osób fizycznych i od osób 
  prawnych, 
- wpływy z opłaty targowej,  
- wpływy z opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, 
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, 
- 0,3 % od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 
- wpłaty podopiecznych za usługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
- wpływy z opłat za żywienie w placówkach oświatowych, 
- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu, 
- opłaty za reklamę. 
 
II. Dotacja celowa – zwrot części wydatków z budżetu państwa wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego to kwota 63 000,00 zł co stanowi 0,4 % planowanych dochodów ogółem. 
 
III. Dotacje na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej to kwota 1 520 045,00 zł 
    co stanowi 9,4 % planowanych dochodów ogółem. 
 
IV. Dotacje na zadania własne to kwota 210 189,00 zł 
     co stanowi 1,3 % planowanych dochodów ogółem. 
 
V. Dotacje na zadania na podstawie porozumień to kwota 8 000,00 zł 
     co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem. 
 
VI. Subwencje przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok to kwota 7 323 427,00 zł 
     co stanowi 45,3 % planowanych dochodów ogółem. 
 
W tym: 
- subwencja wyrównawcza       2 741 761,00 zł  (6,8 % wzrost) 
- subwencja oświatowa             4 581 666,00 zł  (3,3 % wzrostu) 
 
 
VII. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące to kwota 138 530,00 zł co stanowi 0,8 % 
planowanych dochodów ogółem. 
 
 
VIII. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na inwestycje to kwota  607 729,00 zł co stanowi 3,8 % 
planowanych dochodów ogółem. 
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STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG  DZIAŁÓW 
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 
 

 
Planowane wydatki ogółem to kwota 16 004 658,00 zł, 
 
W tym: 
 
- wydatki bieżące to kwota 14 324 886,00 zł,  
  co stanowi 89,5 % wydatków ogółem. 
 
- wydatki majątkowe to kwota 1 679 772,00 zł, 
  co stanowi 10,5 % wydatków ogółem.  
 
 
 
Zadania inwestycyjne planowane na 2012 rok to: 
 

 

 
 
Źródła finansowania ww. zadań inwestycyjnych to: 
 
1. Środki unii europejskiej                                                                           -                492 729,00 zł 

2. Środki własne (fundusz sołecki)                                                              -                 35 257,00 zł 

3. Środki gminy                                                                              -           1 151 786,00 zł   
               
Wydatki bieżące i inwestycyjne zabezpieczają niezbędne minimum potrzeb. Już na etapie planowania 
wiele potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu nie będzie mogło być zrealizowane z braku środków. 
 

 
 
 
 

1. Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice , 
budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie 
– roboty dodatkowe 

 

218 000,00 zł 

2. Zakup nieruchomości  140 000,00 zł 

3. Budowa obiektów sportowych w Lgoczance 409 668,00 
4. Dotacja dla Powiatu – przebudowa drogi powiatowej Nr 

10665-DK46-Zrębice – Siedlec DW793 na terenie Gminy 
Janów 

400 000,00 

5. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – 
rowerowe w północnej części województwa śląskiego” 

 40 000,00 

6. Gminna Telewizja Internetowa – zakupy inwestycyjne  19 445,00 

7. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 
Północnego E-region częstochowski” 

11 810,00 

8. Zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym 
w Siedlcu 

233 836,00 

9. Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego 16 000,00 

10. Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń 34 270,00 

11. Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie  121 486,00 

12. Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego  35 257,00  
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PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
 
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 
 
Plan  - 634 248,00 zł, 
tj. 3,9 % wydatków ogółem. 
 
W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 627 668,00 zł (opisano w załączniku Nr 3 do 
projektu budżetu gminy na 2012 rok) oraz opłatę do Urzędu  Dozoru Technicznego – 1 940,00 zł i 
składki na rzecz Izb Rolniczych – 4 640,00 zł. 
 
 
Dział 600 „Transport i łączność” 
 
Plan  - 659 114,00 zł, 
tj. 4,1 % wydatków ogółem. 
 
W dziale tym planuje się środki na utrzymanie bieżące (odśnieżanie), modernizację i ubezpieczenie 
dróg gminnych , koszty budowy chodnika w miejscowości Lusławice i przedsięwzięcia z funduszu 
sołeckiego -  247 299,00 zł oraz zadania inwestycyjne w kwocie – 411 815,00 zł (dotacja dla Powiatu 
– przebudowa drogi powiatowej Zrębice – Siedlec i  inwestycja w ramach przedsięwzięć z funduszu 
sołeckiego). 
 
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.  
Wydatki bieżące – 35 299,00 zł 
- poprawa nawierzchni drogi od skrzyżowania ul. Żurawskiej i Zielonej do końca wsi w 
Sołectwie Śmiertny Dąb w kwocie 6 626,00 zł, 
- zakup frezu asfaltowego Sołectwie Góry Gorzkowskie w kwocie 5 211,00 zł, 
- zakup tablic z nazwami ulic i zakup asfaltu na remont ul. Szkolnej w Sołectwie Siedlec w 
kwocie 7 000,00 zł, 
- utwardzenie drogi na ul. Słonecznej i Ogrodowej w Sołectwie Złoty Potok w kwocie 16 462,00 
zł. 
Wydatki inwestycyjne – 11 815,00 zł 
- budowa chodnika wzdłuż ul. Żurawskiej od Gimnazjum w kierunku ul. Kościelnej w Sołectwie 
Piasek w kwocie 11 815,00 zł. 
 
 
Dział 630 „Turystyka” 
 
Plan  - 45 000,00 zł, 
tj. 0,3 % wydatków ogółem. 
 
W dziale tym zaplanowano środki na inwestycję „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – 
rowerowe w północnej części województwa śląskiego” w kwocie 40 000,00 zł. 
 
 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 
 
Plan  - 190 000,00 zł, 
tj. 1,2 % wydatków ogółem. 
 
W dziale tym planuje się środki w kwocie 50 000,00 zł na usługi geodezyjne (wycena gruntów i 
nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych organizowanych przetargów na sprzedaż mienia) i środki 
przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz zakupy 
inwestycyjne w kwocie 140 000,00 zł (zakup nieruchomości i wykup nieruchomości na poszerzenie 
dróg gminnych). 
 
 
Dział 710 „Działalność usługowa” 
 
Plan  111 000,00 zł, 
tj. ok. 0,7 % wydatków ogółem. 
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W dziale tym planuje się środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie w kwocie – 3 000,00 zł 
i remont mogił wojennych w kwocie – 8 000,00 zł (dotacja Wojewody Śląskiego) oraz środki na 
kontynuację prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 
100 000,00 zł. 
 
 
Dział 750 „Administracja publiczna” 
 
Plan  - 2 000 255,00 zł, 
tj. 12,5 % wydatków ogółem. 
 
W kwocie 33 054,00 zł wydatki te są finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone . 
 
W Dziale tym planuje się środki na: 
- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)  -    115 000,00 zł 
- Rady Gmin                                               -    123 000,00 zł  
- Urzędy Gmin                                            - 1 699 255,00 zł 
(w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje inkasentów , zakup druków, obsługa 
informatyczna programu komputerowego, koszty szkoleń pracowników referatu podatków w kwocie 
48 000,00 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych) 
- Promocję Gminy                                      -      45 000,00 zł 
- Pozostałą działalność                              -      18 000,00 zł 
(wydatki związane z opłatą składek członkowskich do Związku Gmin Jurajskich,  Śląskiego Związku 
Gmin i  Powiatów,   Związku  RP  Gmin  Wiejskich  i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, 
Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury”). 
 
 
Inwestycje tego Działu to wydatki zaplanowane na Gminną Telewizję Internetową oraz E-region. 
 
 
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa” 
 
Plan  - 1 038,00 zł, 
tj. ok. 0,0 % wydatków ogółem. 
 
 
Zaplanowane wydatki w kwocie 1 038,00 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru 
wyborców. Wydatki te pokryte są w całości z otrzymanej dotacji. 
 
 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 
 
Plan  - 211 000,00 zł, 
tj. 1,3 % wydatków ogółem. 
 
W Dziale tym zaplanowano wydatki na : 
- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Janów   - 162 000,00 zł 
- Obronę cywilną                                            -      4 000,00 zł 
- Pozostałą działalność                                  -    45 000,00 zł 
- Przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego      -      7 000,00 zł. 
(wykonanie boksu garażowego OSP Janów – Fundusz Sołecki Sołectwa Janów w kwocie 
5 000,00 zł i Fundusz Sołecki Sołectwa Ponik w kwocie 2 000,00 zł). 
 
 
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 
 
Plan  - 370 000,00 zł, 
tj. 2,3 % wydatków ogółem. 
Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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 Dział 758 „Różne rozliczenia” 
 
 
Plan  - 204 000,00 zł, 
tj. 1,3 % wydatków ogółem. 
 
Wydatki tego Działu dotyczą różnych rozliczeń finansowych w kwocie 12 000,00 zł , planowanej 
rezerwy ogólnej w kwocie  98 00,00 zł  i rezerwy celowej w kwocie 94 000,00 zł ( w tym kwota 
60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych oraz kwota 34 000,00 zł na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego). 
 
 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
 
 
Plan  - 6 882 347,00 zł, 
tj. 43,0 % wydatków ogółem. 
 
W Dziale tym zaplanowano środki bieżące na utrzymanie: 
 
1.  Szkół Podstawowych (Janów, Lusławice i Lgoczanka)  - 3 412 478,00 zł 
2.  Oddziałów Przedszkolnych      -    176 838,00 zł 
3.  Przedszkoli (Janów, Złoty Potok)     -               829 106,00 zł 
4.  Gimnazjum w Piasku      - 1 933 450,00 zł 
5.  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych    -    202 000,00 zł 
6.  Stołówek szkolnych  i przedszkolnych                                                 -                 61 475,00 zł 
    (Stołówka przy Przedszkolu w Złotym Potoku) 
oraz na koszty związane z : 
- dowożeniem uczniów do szkół      -    257 000,00 zł 
- ogłaszaniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,  
  komisji kwalifikacyjnych nauczycieli, obchodów DEN                             -                 10 000,00 zł 
 
 
Oświata w Gminie finansowana jest w następujący sposób: 
(Dział 801 – wydatki 6 832 347,00 zł,  Dział 854 – wydatki 150 472,00 zł, ogółem Dział 801 i 854 to 
kwota 6 982 819,00 zł) . 
 
1. Subwencja na zadania oświatowe     - 4 581 666,00 zł 
2. Środki z UE na projekt realizowany przez Gimnazjum w Piasku          -                 53 130,00 zł 
3. Środki z UE na projekt realizowany przez Zespół  
   Szkolno-Przedszkolny w Janowie Comenius                                         -                 35 000,00 zł 
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego                                                              -                   3 000,00 zł 
5. Kwota dopłaty do wydatków oświaty     -            2 310 023,00 zł  
 
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.  
Wydatki bieżące – 3 000,00 zł 
- zakup regałów dla oddziału przedszkolnego w Siedlcu przez Sołectwo Siedlec w kwocie 
1 000,00 zł, 
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Złotym Potoku – Fundusz Sołecki Sołectwa 
Złoty Potok w kwocie 2 000,00 zł. 
 
 
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 
 
 
Plan  - 90 000,00 zł, 
tj. 0,6 % wydatków ogółem. 
 
 
W Dziale tym zaplanowano środki na: 
- realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” -      88 000,00 zł 



 7 

- realizację programu „Przeciwdziałanie narkomanii” -        2 000,00 zł 
 
 
 
 
Dział 852 „Pomoc społeczna” 
 
Plan  - 2 416 040,00 zł 
tj. 15,1 % wydatków ogółem. 
 
- zadania zlecone       - 1 485 953,00 zł 
- zadania własne (dotacje)      -    210 189,00 zł 
- środki z budżetu Gminy      -    719 815,00 zł 
 
W Dziale tym planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, rodzinnych, 
świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego ( 1 652 578,00 zł  ),  wypłatę  dodatków  mieszkaniowych       
(2 000,00 zł), koszty utrzymania podopiecznych w DPS (142 800,00 zł), dożywianie uczniów               
(45 000,00 zł), utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( 340 872,00 zł), koszty usług 
opiekuńczych (117 750,00 zł), obsługę związaną z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla 
najuboższej ludności ( 5 000,00 zł),koszty zatrudnienia pracowników do prac społecznej – 
użytecznych (28 000,00 zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne (9 758,00 zł), koszty związane z 
pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ( 4 920,00 zł), koszty rodzin zastępczych 
(3 222,00 zł), koszty związane z przeciwdziałaniem pomocy w rodzinie (2 000,00 zł) i pozostałe koszty 
związane z obsługą wypłaty świadczeń (62 140,00 zł). 
 
 
 
 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 
 
Plan  - 394 308,00 zł, 
tj. 2,5 % wydatków ogółem. 
 
W Dziale tym zaplanowano środki na: 
- świetlicę szkolną przy SP w Janowie     -     32 847,00 zł 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu    -   351 461,00 zł 
- pomoc materialną dla uczniów uzdolnionych                                          -               10 000,00 zł 
 
W Dziale tym zaplanowano inwestycję w kwocie 233 836,00 zł – zagospodarowanie terenu przy 
Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu. 
 
 
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
 
Plan  - 701 334,00 zł, 
tj. 4,4 % wydatków ogółem. 
 
W Dziale tym zaplanowano środki na zadania bieżące: 
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych    -   376 000,00 zł 
- utrzymanie zieleni w Gminie      -                42 462,00 zł 
- pozostałą działalność       -    282 872,00 zł 
(koszty  wywozu  śmieci, zakupu roślin na klomby gminne, koszty konkursu  
ekologicznego,  koszty  zakupu  paliwa do kosiarki, koszty usług weterynaryjnych, 
koszty realizacji programu zwalczania bezdomnych zwierząt – sterylizacja psów i kotów ). 
 
 
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.  
Wydatki bieżące – 29 334,00 zł 
- prace pielęgnacyjne w parku na Placu Grunwaldzkim – Fundusz Sołecki Sołectwa Janów w 
kwocie 12 462,00 zł, 
- odwodnienie miejscowości Bystrzanowice Dwór – Fundusz Sołecki sołectwa Bystrzanowice 
w kwocie 10 872,00 zł. 
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- montaż lampy oświetleniowej na ul. św. Józefa – Fundusz Sołecki Sołectwa Złoty Potok w 
kwocie 4 000,00 zł, 
- zagospodarowanie skweru na ul. Źródlanej w Siedlcu – Fundusz Sołecki Sołectwa Siedlec w 
kwocie 2 000,00 zł. 
 
W Dziale tym zaplanowano inwestycję w kwocie 16 000,00 zł – projekty modernizacji oświetlenia 
ulicznego. 
 
 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
 
Plan  - 1 011 532,00 zł, 
tj. 6,3 % wydatków ogółem. 
 
W Dziale tym zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury: 
- Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie   -   200 000,00 zł 
- Biblioteki Publicznej w Janowie     -   200 000,00 zł 
- Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku                    -              140 000,00 zł 
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
 publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na  
 realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot 
 i społeczności lokalnych                                                                           -                 40 000,00 zł. 
 
W Dziale tym zaplanowano także środki na koszty energii elektrycznej, zakupu opału do świetlic 
gminnych i ubezpieczenia – 46 000,00 zł, organizację „Dożynek gminnych” – 10 000,00 zł , 
dofinansowanie folkloru ludowego  - 32 000,00 zł (KGW – 7 000,00 zł, „Janowianie” – 15 000,00 zł , 
„Kołacz” – 10 000,00 zł), Chóru im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku – 6 000,00 zł, ubezpieczenia 
muzeum - 5 000,00 zł i pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną – 62 502,00). 
 
W Dziale tym będą realizowane również przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego. 
Wydatki bieżące – 114 274,00 zł 
- remont świetlicy wiejskiej i kapliczki w Sołectwie Czepurka – 8 693,00 zł, 
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Teodorów – 6 671,00 zł, 
- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Sołectwie Zagórze – 9 412,00 zł, 
- zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Sołectwie Apolonka – 5 930,00 zł, 
- remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sołectwie Lipnik – 
7 952,00 zł, 
- zagospodarowanie stawu  w Sołectwie Okrąglik – 5 413,00 zł, 
- docieplenie zewnętrzne kapliczki i wykonanie ogrodzenia w Sołectwie Skowronów – 6 932,00 
zł, 
- malowanie sceny i ławek, doposażenie w sprzęt sportowy, boisko do piłki siatkowej, zakup 
drzew ozdobnych w Sołectwie Bystrzanowice Dwór – 6 918,00 zł, 
- zakup altanki, basenu, krzewów i drzew ozdobnych w Sołectwie Hucisko – 5 189,00 zł, 
- dokończenie odwodnienia wsi, doposażenie świetlicy, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
wsi w Sołectwie Lgoczanka – 9 704,00 zł, 
- budowa budynku użyteczności publicznej i zagospodarowanie ternu wokół budynku w 
Sołectwie Lusławice – 11 748,00 zł, 
- zakup i montaż altany drewnianej oraz zagospodarowanie ternu przy świetlicy w Sołectwie 
Pabianice w kwocie 9 457,00 zł, 
- remont kapliczki w Sołectwie Ponik – 1 600,00 zł, 
- dofinansowanie imprez plenerowych w Sołectwie Siedlec – 3 583,00 zł   
- orynnowanie dachu domu wiejskiego, zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości 
Żuraw – 15 072,00 zł. 
 
 
W Dziale tym zaplanowano inwestycje w kwocie 155 756,00 zł. Są to : utworzenie Lokalnego Centrum 
Integracji Pokoleń i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie. 
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Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 
 
Plan  - 83 442,00 zł, 
tj. 0,5 % wydatków ogółem. 
 
Są to środki zaplanowane na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej. 
 
W tym Dziale zaplanowano także dotację celową w kwocie 30 000,00 zł dla jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 
Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałe koszty bieżące w kwocie 30 000,00 zł. 
 
 
W Dziale tym będą realizowane również przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego. 
Wydatki inwestycyjne – 23 442,00 
- zakup bramek na boisko w Złotym Potoku – Fundusz Sołecki Sołectwa Janów w kwocie 
5 000,00 zł, 
- zakup wyposażenie na plac zabaw w Sołectwie Ponik – 8 844,00 zł, 
- zagospodarowanie centrum miejscowości Siedlec – dokończenie parkingu  w Sołectwie 
Siedlec – 2 500,00 zł, 
- urządzenie placu zabaw  w miejscowości Sokole Pole – Fundusz Sołecki Sołectwa Sokole 
Pole – 7 098,00 zł. 
 
 
 
 
Projekt budżetu Gminy na 2012 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 148 946,00 zł. 
Ww. nadwyżkę planujemy przeznaczyć na spłatę pobranych kredytów długoterminowych. 
Planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących i co jest zgodne z art. 
242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 
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STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW 
NA 2012 ROK 

 
 

 

DZIAŁ NAZWA KWOTA w  zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 634 248,00 3,9 

600 Transport i łączność 659 114,00 4,1 

630 Turystyka  45 000,00 0,3 

700 Gospodarka mieszkaniowa 190 000,00 1,2 

710 Działalność usługowa 111 000,00 0,7 

750 Administracja publiczna 2 000 255,00 12,5 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 038,00 0,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

211 000,00 1,3 

757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 2,3 

758 Różne rozliczenia 204 000,00 1,3 

801 Oświata i wychowanie 6 882 347,00 43,0 

851 Ochrona zdrowia 90 000,00 0,6 

852 Pomoc społeczna 2 416 040,00 15,1 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 394 308,00 2,5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 701 334,00 4,4 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 011 532,00 6,3 

926 Kultura fizyczna i sport 83 442,00 0,5 

R A Z E M : 16 004 658,00 100,0 

 
 

 

 

 Wójt Gminy Janów 

  

/-/ Sławomir Krzyształowski 
 


