
Załącznik Nr 9 

do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu za 2016 rok 

 

 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w 

latach 2011 – 2018 ostatniej zmiany dokonano 3 listopada 2016 roku Uchwałą Nr 

151/XXIV/16 Rady Gminy Janów. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE: 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku. Łączne wydatki w 

latach 2011 – 2016 wynoszą 129 769,93 zł.  

W 2016 roku kontynuowano prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym prac 

objętych umową nr 1/2013 zawartej w dniu 24 września 2013 roku oraz aneksem do ww. 

umowy nr 2 z dnia 13 maja 2016 roku na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.  

W 2016 roku wykonano etap III B i etap III C.  

Etap III B obejmował powtórzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany 

studium, analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz z wykazem oraz wprowadzenie zmian 

wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień. 

Koszty tego etapu to kwota 9 584,00 zł. 

Etap III C obejmował uzupełnienie ustaleń projektu studium o elementy dodane przez Ustawę 

z dnia 9.X.2015r. o rewitalizacji w art. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym tj.: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

prognozy demograficzne, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowy, określenie 

możliwości finansowania przez gminy wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

społecznej służących realizacji zadań własnych. 

Koszt tego etapu to kwota 12 300,00 zł.  

Dalsze prace będą kontynuowane w 2017 roku. 

 

Przedsięwzięcie pn.: ,,Drużyna Powiatu” to projekt realizowany w latach 2016 – 2017 przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. 
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W 2016 roku poniesione wydatki w kwocie 86 953,51 zł dotyczą: 

- kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika socjalnego zatrudnionego w 

ramach ,,Projektu” oraz dodatku dla animatora ,,Projektu” w kwocie 54 720,94 zł, 

- kosztów wypłaconej pomocy finansowej dla uczestników ,,Projektu” w kwocie 28 733,60 zł, 

- kosztów zakupu zestawu komputerowego i drukarki w ramach ,,Projektu” w kwocie 

3 498,97 zł.   

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

Przedsięwzięcie pn. ,,Budowa Przedszkola w Złotym Potoku” zostało zaplanowane na lata 

2015 – 2017. W 2016 roku wydatki w kwocie 25 078,72 zł dotyczyły: 

- wpłaty za uzgodnienia branżowe w kwocie 78,72 zł, 

- wykonanie wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej w ramach Działanie 12.1.2 – 

Infrastruktury wychowania przedszkolnego – RIT w kwocie 22 000,00 zł, 

- ratowniczego badania archeologicznego w trakcie budowy Przedszkola w Złotym Potoku w 

kwocie 3 000,00 zł. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2017 roku. 

 

Przedsięwzięcie dotyczące budowy targowiska w Janowie zostało zaplanowane na lata 2016 – 

2018. 

W 2016 r. wykonane wydatki w kwocie 66 715,40 zł dotyczą: 

- kosztów wykonania mapy do celów projektowych – projekt targowiska w Janowie w kwocie 

1 600,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Targowisko na płycie 

Rynku w Janowie” - koncepcja w kwocie 12 300,00 zł, 

- wykonania opinii geotermicznej do projektu ,,Zagospodarowanie terenu Rynku – Plac 

Grunwaldzki w Janowie” w kwocie 2 435,40 zł, 

- wykonania analizy zasilanie – targowisko w Janowie w kwocie 1 180,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Targowisko na płycie 

Rynku w Janowie – rozliczenie końcowe w kwocie 49 200,00 zł. 

Dalsze prace będą kontynuowane w 2018 roku.  

 

Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Fiołkowej i ul. 

Różanej w Janowie oraz przedsięwzięcie przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. 

Liliowej i ul. Tulipanowej w Janowie zostało zaplanowane na lata 2016 – 2018. W 2016 roku 

wykonane wydatki w kwocie 43 050,00 zł dotyczą kosztów dokumentacji budowlanej wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami: Inwestycje będą kontynuowane w latach 2017 – 2018. 


