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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Janów 

Szanowni 

Mieszkańcy  

Gminy 

Janów,         

Nie mam w zwycza-

ju składać obietnic 

bez pokrycia. Ubie-

gając się o Wasze 

poparcie w ostatnich 

wyborach samorzą-

dowych podczas wszystkich spotkań indywi-

dualnych i grupowych, we wszystkich publi-

kacjach kierowanych pod Waszym adresem 

podkreślałem konieczność zapewnienia 

Mieszkańcom Gminy Janów dobrego pozio-

mu opieki zdrowotnej oraz oświaty. Podkre-

ślam dobrego, bo tak zwany podstawowy 

poziom nie satysfakcjonuje ani Was, ani 

mnie. Zdawałem sobie sprawę, że na drodze 

do osiągnięcia tego celu pojawią się proble-

my. Problemy natury głównie personalnej. I 

właśnie teraz w naszej Gminie mamy do 

czynienia z próbą stawiania interesów ma-

łych grup ponad interes nas wszystkich. Jako 

wójt pełniący funkcję z Waszego wyboru, 

osoba kierująca pracami Urzędu Gminy, 

mieszkaniec tej ziemi nie poddam się naci-

skom i szantażom. Zdaję sobie bowiem spra-

wę, że ci, którzy najgłośniej i w najbardziej 

widoczny sposób wykrzykują swoje „racje” 

robią to wyłącznie we własnym imieniu, we 

własnym interesie. Dla mnie natomiast naj-

istotniejsze jest to, by dbać o interes wszyst-

kich mieszkańców. I nawet najgłośniejszy 

krzyk nie zagłuszy we mnie tego przekona-

nia, nie osłabi determinacji w dążeniu do 

osiągnięcia ważnego dla nas wszystkich 

celu. W dzisiejszym wydaniu „Echa Janowa” 

znajdziecie Państwo artykuły dotyczące 

dwóch niezwykle istotnych spraw – organiza-

cji gminnej służby zdrowia (Niezdrowa sytu-

acja) oraz oświaty (Nasz szkolny elemen-

tarz). W materiałach tych znajdziecie Pań-

stwo wszystkie informacje, które pomogą 

Wam wyrobić sobie własną, obiektywną opi-

nię pozwalającą aktywnie i w pełni świado-

mie uczestniczyć w procesie zachodzących 

zmian. Celowo używam określenia „w pełni 

świadomie”, bowiem w tzw. szeptanej propa-

gandzie stosowanej w sumie przez kilkana-

ście osób żywo zainteresowanych zachowa-

niem obecnego stanu rzeczy nie sposób 

odnaleźć już nawet ziarna prawdy. 

Szanowni Mieszkańcy, 

Jak zapewne zauważyliście, pozwoliłem so-

bie użyć dość mocnych sformułowań. Nie po 

to, by zaostrzyć konflikt. Nie leży to w moim 

charakterze, nie to jest moim zadaniem i 

celem. Mówię o krzyku, którego efektem ma 

być zagłuszenie rozsądku, szeptanej propa-

gandzie, realizacji interesów wąskich grup 

kosztem wszystkich Mieszkańców tylko po 

to, byśmy wspólnie mogli temu przeciwdzia-

łać. Byśmy wspólnie doprowadzili do wpro-

wadzenia takich rozwiązań, które będą ko-

rzystne i satysfakcjonujące dla nas wszyst-

kich. Nasuwa się pytanie, czy tę wspólną 

korzyść osiągniemy kosztem tych kilkunastu 

osób, które teraz obawiają się utraty pracy i 

obniżenia swojego statusu społecznego? 

Myślę, że nie. Konieczne zmiany, w nieco 

dalszej perspektywie czasowej, będą ko-

rzystne również dla nich i ich najbliższych. 

Dlatego też musimy odłożyć emocje na bok i 

przy podejmowaniu ważnych decyzji kiero-

wać się rozsądkiem. Rozsądkiem i wspól-

nym dobrem. 

Drodzy Państwo, 

Celem planowanych zmian w służbie zdro-

wia jest rozszerzenie dostępności do bez-

płatnych – refundowanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia – usług medycznych. Z 

punktu widzenia nas wszystkich najważniej-

sze jest to, byśmy nie musieli jeździć do 

lekarzy specjalistów do Częstochowy, Mysz-

kowa, czy Katowic. Forma organizacyjna 

gminnej służby zdrowia w tym przypadku 

jest sprawą zupełnie drugorzędną. Szczegó-

ły we wspomnianym już przeze mnie mate-

riale. W oświacie natomiast konieczne jest 

znalezienie oszczędności. Nie może się to 

jednak odbyć kosztem uczniów, rodziców i 

społeczności lokalnych.  W przypadku pla-

cówek w Lgoczance i Lusławicach, gdzie z 

roku na rok zmniejsza się liczba uczniów, 

najprostszym rozwiązaniem byłoby zamknię-

cie szkół i dowożenie dzieci do Janowa. 

Najprostszym, ale i najgorszym. Z wielu 

względów. O tych oczywistych związanych 

ze stresem dla dzieci i ich rodziców wynika-

jących z koniecznością codziennego podró-

żowania i „obcego” środowiska nie ma na-

wet sensu wspominać. To oczywiste. Warto 

natomiast pamiętać i wspomnieć o tym, że 

szkoły w takich miejscowościach jak Lgo-

czanka i Lusławice to nie tylko placówki 

oświatowe. To również centra życia towarzy-

skiego i kulturalnego mieszkańców. Nawet 

przez myśl nie przeszło mi, by Wam to za-

bierać, by narażać Was i Wasze dzieci na 

niepotrzebne stresy i niedogodności. 

 Ale jak wspomniałem - by zrealizować am-

bitny, zaplanowany na sześć milionów zło-

tych tegoroczny program inwestycyjny w 

naszej Gminie - konieczne jest szukanie 

oszczędności. Dyskutowane od pewnego 

czasu koncepcje zmian w oświacie temu 

właśnie służą. Szczegóły dotyczące gminnej 

oświaty w artykule publikowanym wewnątrz 

tego wydania „Echa Janowa”. 

Sławomir Krzyształowski 

Wójt Gminy Janów 
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 Czy Mieszkańcy-      

Wyborcy powinni  

mieć dostęp  

do informacji ? 

Szanowni Państwo, poprosiłem Pana Wójta, 

abym mógł na łamach naszej gminnej gazet-

ki, przekazywać niektóre moje wrażenia  

związane z działalnością Rady Gminy, ale 

przede wszystkim te, które w moim odczuciu 

dotyczą nas wszystkich. Tak więc, dzięki 

przychylności Pana Wójta, dzisiaj o sprawie, 

która nie daje mi spokoju. 

Myślę, że w naturze ludzkiej leży to, aby wie-

dzieć, jeżeli nie wszystko, to jak najwięcej o 

sprawach, które nas dotyczą. W całej Gminie, 

w tym także  na sali posiedzeń Rady Gminy, 

takich spraw, nas dotyczących, przewija się 

wiele. Czasami trudno ocenić, które z nich są 

na tyle ważne, że powinni o nich wiedzieć 

wszyscy Mieszkańcy, a które są ważne tylko 

dla niektórych z nas. Cywilizacja, w której 

przyszło nam żyć, stworzyła pewne podsta-

wowe zasady dostępu do informacji. Zasadą 

na pewno jest to, że sięgamy po informację 

wtedy, kiedy czujemy taką potrzebę. Wszyscy 

cenimy informacje podane w sposób obiek-

tywny. Najcenniejsze są dla nas aktualne 

informacje, a popularność radia, telewizji i 

Internetu wskazuje na to, że najbardziej ceni-

my sobie informacje w przekazie bezpośred-

nim. Są one dla nas najbardziej wiarygodne. 

W tym obszarze zasadą jest także to, o czym 

powinna pamiętać tak zwana „władza”, że 

dostęp do informacji powinien być powszech-

ny. To jeden z podstawowych sposobów re-

alizowania demokracji, w najprostszym tego 

słowa znaczeniu. 

Przykro mi więc przyznać, że tego sposobu 

rozumienia obowiązku informowania Miesz-

kańców o sprawach Gminy nie podzielają 

wszyscy Radni. Niestety, większość z nich 

jest zdania, że przekazywanie Mieszkańcom 

aktualnych informacji, w formie bezpośred-

nich relacji z miejsc, w których debatuje się 

nad sprawami Gminy, naszymi sprawami, 

gdzie dzieją się ważne, a czasami najważniej-

sze dla nas sprawy, to zbyteczny element 

naszego publicznego życia. W ten właśnie 

sposób nie zyskała akceptacji Radnych inicja-

tywa uruchomienia gminnej telewizji interne-

towej w Janowie. Planowany w projekcie 

budżetu wydatek na ten cel w kwocie 19 tys. 

złotych został z tego projektu wyrzucony. 

Zadecydowano o tym w demokratycznym 

głosowaniu i skoro tak zdecydowali demokra-

tycznie wybrani Radni, to pewnie należy po-

wiedzieć, że wszystko jest w porządku. 

Osobiście wraz z grupą Radnych pozostają-

cych w tej kwestii w mniejszości, uważam 

inaczej.  

Wyborcy, wybierając nas do Rady Gminy, 

wcale nie zrzekli się prawa do ich rzetelnego i 

obiektywnego informowania o sprawach Gmi-

ny, myślę wręcz odwrotnie, że wielu liczyło na 

to, że o tym, czy w Gminie jest dobrze, czy 

źle, czy może być lepiej, czy też będzie go-

rzej, a także o tym jak reprezentują nas wy-

brani przez nas Radni i Wójt, dowiemy się 

wcześniej niż przy okazji następnych wybo-

rów i wygłaszania być może kolejnych haseł i 

obietnic bez pokrycia. Ktoś powie, że mój 

głos w tej sprawie spodoba się tylko młodym 

ludziom obytym z komputerem i Internetem. 

Oczywiście, że liczę na to, ale nie przesadzaj-

my, jest XXI wiek, Gmina Janów już dawno 

przestała być „zabitą dechami”, a komputer 

już dawno przestał straszyć i budzić obawy 

jak go uruchomić. I nie stoi nic na przeszko-

dzie, aby tych, którzy z racji wieku i natural-

nych przyczyn z komputerem nie zawrą już 

bliższej znajomości, poprosić na transmisje, 

na przykład z obrad Rady Gminy, przed ekran 

komputera tak jak przed ekran telewizora. 

Oczywiście wśród Państwa są też i Ci, którym 

ta forma przekazu informacji nigdy nie będzie 

odpowiadała. Wydawanie gazetki gminnej 

powinno także być kontynuowane. Byleby ta 

gazetka nie była jedynie przekazem z dawno 

już zapomnianych imprez, które tradycyjnie w 

tej gazetce , zarówno w przeszłości a także i 

teraz, wszystkie były zawsze udane i wszyst-

kie były sukcesem. Gazeta powinna żyć, 

przekazywać poglądy i opinie tych, którzy 

chcą je przekazywać, a nie być jedynie prze-

kazem informacji wybranych przez „władzę”. 

I chciałoby się zakończyć apelem; Szanowni 

Radni nie bójmy się pokazać jak reprezentu-

jemy naszych Wyborców. 

                                                                  

Ludwik Heinsch - radny 

 Inicjatywy lokalne 
Pierwsza edycja inicjatyw lokalnych cieszyła 

się dużym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców Gminy Janów. Łącznie złożono 

9 wniosków, z których 8 otrzymało dofinanso-

wanie ze środków budżetu Gminy Janów.   

W 2011 roku przeznaczono na realizację tego 

projektu kwotę 60 000 zł.  

Dzięki realizacji inicjatywy strażacy OSP  

Janów i OSP Żuraw zmodernizowali swoje 

garaże. Mieszkańcy Apolonki zagospodaro-

wali centrum miejscowości, zakupując krzewy 

oraz ławki. Społeczność Lipnika przeprowa-

dziła remont swojej świetlicy wiejskiej,  

w ramach którego zamontowała między  

innymi kominek, który znacznie obniżył koszty 

ogrzewania świetlicy. Sołectwo Janów posta-

nowiło wykonać chodnik łączący ulicę Szkol-

ną z ulicą Żurawską. Nie brakło również inwe-

stycji w infrastrukturę sportową. Członkowie 

klubu KS Złoty Potok zakupili trawę, nawóz 

oraz torf rozplantowany na całą powierzchnię 

budowanego boiska. Mieszkańcy Bystrzano-

wic wykonali metalową konstrukcję  do mon-

tażu 46 miejsc siedzących, które  już wiosną 

zostaną zamontowane przy boisku w Lgo-

czance. Inicjatywy lokalne w 2011 roku były 

realizowane także w zakresie edukacji. Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jano-

wie przeprowadziła remont 4 sal lekcyjnych – 

zakupując nową wykładzinę podłogową oraz 

wymieniając metalowe ogrodzenie na boisku 

szkolnym w Janowie.  

W 2012 roku Rada Gminy w Janowie w 

uchwale budżetowej zagwarantowała na 

realizację inicjatyw środki finansowe w 

wysokości 60 000 zł. Ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi naboru wnio-

sków, który planowany jest do końca mar-

ca 2012 r., można zapoznać się w Urzędzie 

Gminy Janów – pok. Nr 16. 
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W poprzednim wydaniu „Echa Janowa” 

opublikowaliśmy materiał dotyczący sytu-

acji w gminnej oświacie. Przypomnijmy 

tylko najważniejsze dane. Łącznie w naszej 

gminie do szkół uczęszcza 522 uczniów, z 

którymi pracuje ponad 70 nauczycieli. Dzie-

sięć lat temu mieliśmy 792 uczniów, czyli 

ponad połowę więcej, niż obecnie. Tak 

znaczny spadek ilości uczniów sprawił, że 

wszystkie szkoły, oprócz Gimnazjum w 

Piasku, muszą być dotowane z budżetu 

Gminy. Łącznie na oświatę i wychowanie 

wydaliśmy w ubiegłym roku 6,4 mln zł. 

Subwencje oświatowe z budżetu państwa 

to 4,4 mln zł. Z prostego rachunku wynika, 

że z budżetu Gminy musieliśmy dołożyć 

dwa miliony złotych. W bieżącym roku 

„dziura” budżetowa może być jeszcze więk-

sza, tym samym obciążenie budżetu jesz-

cze bardziej bolesne. Bolesne, bowiem im 

więcej wydamy na oświatę i wychowanie, 

tym mniej przeznaczymy na niezbędne, 

oczekiwane przez wszystkich mieszkańców 

inwestycje m.in. w infrastrukturę drogową, 

kanalizację, uzbrojenie terenów i inne ko-

nieczne do rozwoju Gminy inwestycje. Czy 

jednak tak musi być? Czy nie ma innego 

sposobu, niż „przeciąganie krótkiej kołdry” 

z inwestycji na bieżące wydatki oświatowe? 

Oczywiście, nie. Chociaż przekładanie z 

jednej szuflady do drugiej jest najprostszym 

rozwiązaniem, nie wymagającym najmniej-

szego wysiłku, nie powodującym napięć i 

konfliktów. „Rozwiązaniem” idealnym dla 

kogoś, kto chce mieć święty spokój i nie 

zastanawia się nad tym, co będzie za rok, 

dwa lata, pięć lat. Dla przyszłości Gminy i 

jej mieszkańców - czyli nas wszystkich - 

byłoby to najgorsze z najgorszych rozwią-

zań. 

Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie, 

jaka jest alternatywa, przedstawimy kolejną 

porcję liczb i prognoz dotyczących oświaty. 

W Szkole Podstawowej w Lgoczance uczy 

się obecnie 69 uczniów. Za rok będzie 65, 

za dwa lata - 61, a za trzy - 50. Opiekę 

dydaktyczną nad uczniami sprawuje 15 

nauczycieli. W ubiegłym roku budżet Gmi-

ny dołożył do funkcjonowania szkoły ponad 

194  tysiące złotych, w tym finansowaną z 

budżetu Gminy dopłatę do średniej pensji 

dla nauczycieli w wysokości 34,4 tys. zł. 

Podobnie było w Lusławicach, gdzie liczba 

uczniów z 69 obecnie spadnie za trzy lata 

do 60. Patrząc na zmniejszającą się co-

rocznie liczbę dzieci w wieku szkolnym 

wielkość dofinansowania w obu przypad-

kach będzie rosła z roku na rok. 

- Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tego 

coraz bardziej kosztownego problemu – 

mówi Sławomir Krzyształowski, wójt Gminy 

Janów. – W liście skierowanym do Miesz-

kańców naszej Gminy – publikowanym na 

pierwszej stronie naszej gazety – podkreśli-

łem, że rozwiązanie, które będziemy podej-

mować nie może być wprowadzane kosz-

tem uczniów, rodziców i społeczności lokal-

nych. Doszedłem do wniosku, że szukając 

drogi wyjścia z tej nakręcającej się spirali 

kosztów warto sięgnąć po zastosowane 

przez innych rozwiązania. Rzecz jasna 

mam na myśli takie, które okazały się suk-

cesem i nie pociągnęły za sobą kosztów 

społecznych. 20 stycznia tego roku zorga-

nizowałem w obu szkołach spotkanie infor-

macyjne, na które oprócz nauczycieli i ro-

dziców zaprosiłem Andrzeja Jabłońskiego, 

prezydenta Fundacji „Elementarz”. Miałem 

nadzieję, że przedstawione przez pana 

prezydenta zastosowane w praktyce roz-

wiązania – miedzy innymi w kilku sąsied-

nich miejscowościach na Jurze, gdzie rów-

nież mają duży problem z głębokim niżem 

demograficznym – pozwolą nam przynajm-

niej zastanowić się, czy nie warto pójść 

taką lub podobną drogą. 

Jaka to droga? Spójrzmy na działalność 

Fundacji „Elementarz”. Działa od 1992 ro-

ku. Prowadzi 13 szkół: Szkołę Podstawową 

i Gimnazjum w Katowicach, Zespół Małych 

Szkół  na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej w Łutowcu, Moczydle, 

Postaszowicach i Tomiszowicach, Szkołę 

Podstawową w Podzamczu (gmina Ogro-

dzieniec), Soli Kiczorze (gmina Rajcza) i 

Łążku Ordynackim (gmina Janów Lubel-

ski), w Siamoszycach (gmina Kroczyce, 

woj. śląskie), Jankowicach (gmina Krośnie-

wice, woj. łódzkie) i Golcach (gmina Jaro-

cin, woj. podkarpackie). Szkoła w Łutowcu 

jest najmniejszą szkołą w Polsce. Uczęsz-

cza do niej 7 uczniów i 1 przedszkolak. 

Jest też jedną z pierwszych niepublicznych 

szkół zarejestrowaną w maleńkiej wiosce  

w gminie Niegowa. Od samego początku 

pracuje w grupach różnowiekowych. Jest to 

szkoła otwarta. Cyklicznie goszczą na zaję-

ciach plenerowych Szkołę Podstawową 

„Elementarz” z Katowic. Przyjeżdżają do 

niej wycieczki z całej Polski, odwiedzają ich 

literaci, ludzie nauki, sztuki, kultury. 

Pan Andrzej Jabłoński miał przygotowaną 

prezentację innych prowadzonych przez 

Fundację placówek, odbywających się w 

nich zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, 

oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkań-

ców. Niestety, emocje wzięły górę. Nauczy-

ciele i część rodziców twardo postawili 

sprawę – nie dopuścimy do żadnych zmian 

organizacyjnych. Ma zostać tak jak jest. 

- Raz jeszcze podkreślam – mówi wójt 
Krzyształowski – celem władz gminnych 
nie jest likwidacja tych placówek. Szkoły 

oczywiście zostaną i będą funkcjonować. 
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W Częstochowie w latach 2004 – 

2005 przekształcono wszystkie Sa-

modzielne Publiczne Zakłady  

Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)  

w NZOZ, czyli Niepubliczne Zakła-

dy Opieki Zdrowotnej. Teraz, pięć 

lat później, okazało się to najlep-

szym rozwiązaniem. Placówki zmo-

dernizowano, unowocześniono, 

wyposażono w najnowocześniejszy 

sprzęt diagnostyczny. Znacznie 

zwiększony został również poziom 

opieki medycznej nad mieszkańca-

mi. Podobnie w Kłomnicach, Boro-

nowie, Kamienicy Polskiej, gdzie 

mieszkańcy nie muszą już jeździć 

do Częstochowy w poszukiwaniu 

specjalistów, gabinetów zabiego-

wych, laboratoriów.  

A w Gminie Janów? No cóż, protesty, ofla-

gowane budynki ośrodka zdrowia, długie 

listy z podpisami mieszkańców opowiada-

jących się za zachowaniem obecnego sta-

nu rzeczy. Podczas wizyt u lekarza, wizyt 

domowych zebrano 1500 takich podpisów. 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 

Gminy Janów, to bardzo długa lista. Za 

czym zatem opowiada się co czwarty 

mieszkaniec naszej Gminy? 

Z podpisanego przez lekarza medycyny 

Annę Adamus – w imieniu własnym i pra-

cowników Ośrodka Zdrowia w Janowie – 

pisma zatytułowanego „Harmonogram 

czynności restrukturyzacyjnych SP ZOZ w 

Janowie” dowiadujemy się że: „Obecny 

stan zatrudnienia zabezpiecza podstawo-

wą opiekę zdrowotną, która jest świadczo-

na przez internistę (pół etatu), pediatrę 

(cały etat) oraz dwóch lekarzy rodzinnych, 

każdy po trzy czwarte etatu. Na obecnym 

poziomie utrzymywane są i będą świadcze-

nia opieki medycznej w zakresie higieny 

szkolnej w Złotym Potoku, Janowie, Pia-

sku, Lgoczance i Lusławicach. Od listopa-

da ubiegłego roku usługi diagnostyki labo-

ratoryjnej świadczone są 5 razy w tygodniu 

(wcześniej 3 razy) z możliwością pobiera-

nia materiału do badań w domu pacjenta 

raz w tygodniu. Od 10 lat dobrze funkcjo-

nuje poradnia rehabilitacyjna z szerokim 

zakresem usług fizyko- i kinetoterapii. Bar-

dzo dobrze funkcjonuje opieka środowisko-

wa. Podejmowane są działania zmierzają-

ce do poszerzenia jej o opiekę długotermi-

nową w domu pacjenta. W przyszłości na-

tomiast, na podstawie analizy zachorowań 

na terenie Gminy przewiduje się rozszerze-

nie usług specjalistycznych w zakresie: 

dermatolog, reumatolog, neurolog, okulista, 

diabetolog”. Przy czym pracownicy SP 

ZOZ Janów przewidują, że będzie to możli-

we dopiero po zawarciu kontraktów z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia od 2013 roku. 

Pod tym samym warunkiem możliwe będą 

planowane zakupy sprzętu diagnostyczne-

go: USG, Lampa Wooda, dermatoskop + 

mikroskop. Autorzy pisma dodają, że inne 

zakupy będą uzależnione od wysokości 

uzyskanych kontraktów z NFZ.  

Z lektury tego pisma nie dowiadujemy się 

natomiast, że obecnie Gminna Janów jest 

całkowicie pozbawiona świadczeń opieki 

nad obłożnie chorymi pacjentami; że po-

zbawiona jest całkowicie jakiejkolwiek opie-

ki specjalistycznej, że… Ale przecież o tym 

wszyscy wiemy. 

Autorzy cytowanego dokumentu dodają 

również, że: „Ze względu na wieloletnią 

pracę w tutejszym środowisku mamy duże 

doświadczenie i znajomość problemów 

zdrowotnych wszystkich pacjentów Gminy 

Janów. Jesteśmy świadomi, że ograniczo-

na ilość podpisanych kontraktów z NFZ, 

mimo naszych chęci i możliwości może 

spowodować mniejszą ilość poradni spe-

cjalistycznych(…) Uważamy, że jesteśmy 

częścią społeczeństwa Gminy Janów i że 

musimy dbać o siebie nawzajem i nasze 

rodziny, bo nikt za nas na pewno tego nie 

zrobi.” 

Czy nikt i czy na pewno – o tym nieco póź-

niej.  

Koncepcja przekształcenia ZOZ w Janowie 

z publicznego w niepubliczny – która to 

koncepcja w założeniu władz gminy służyć 

ma podniesieniu jakości i rozszerzeniu 

zakresu świadczonych usług medycznych 

– akceptowana jest również przez autorów 

„Harmonogramu”. Tyle tylko, że z jednym 

istotnym zastrzeżeniem: „W przekształce-

niu własnościowym mogą brać udział tylko 

pracownicy SP ZOZ Janów, którzy chcą 

utworzyć podmiot prywatny, w dniu podję-

cia uchwały są zatrudnieni na postawie 

umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ 

etatu na czas nieokreślony i nie są w okre-

sie wypowiedzenia.” 

Przyznacie Państwo, że to dość oryginalny 

warunek. Nie kompetencje, umiejętności, 

doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu 

niepublicznego ZOZ, ale miejsce wystawie-

nia umowy o pracę ma być decydującym 

„argumentem”. „Argumentem” rzeczywiście 

decydującym o tym, czy poziom usług me-

dycznych w naszej gminie będzie na obec-

S t r .  4  

 

 

"W Gminie Janów protesty, 

długie listy mieszkańców  

opowiadających się za zacho-

waniem obecnego stanu  

rzeczy. W obronie czego pod-

pisuje się co czwarty mieszka-

niec naszej gminy?" 

     ( N ie )   z d r o w a   s y t ua c ja      
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nym, czy też zdecydowanie wyższym po-

ziomie. 

Mówiąc o umiejętnościach i doświadczeniu 

nie mamy na myśli teoretycznej i praktycz-

nej wiedzy medycznej, ale umiejętności i 

doświadczenie menedżerskie, szczególnie 

przydatne w negocjowaniu kontraktów z 

NFZ. Wymuszenie przez NFZ konkurencyj-

ności w konkursie o świadczenia zdrowot-

ne zmusza do dywersyfikacji udzielanych 

świadczeń. W przeciwnym wypadku obcię-

cie stawek finansowych np. w podstawowej 

opiece zdrowotnej spowoduje w ciągu jed-

nego roku katastrofalne problemy finanso-

we i brak dostępu mieszkańców do me-

dycznych świadczeń gwarantowanych. Od 

ubiegłego roku nie wystarcza już tylko hi-

storyczne posiadanie kontraktu z NFZ. 

Trzeba go obronić w latach następnych. W 

ubiegłym roku wiele podmiotów udzielają-

cych od lat świadczenia nie otrzymało kon-

traktu i tym samym pacjenci zmuszeni zo-

stali szukać usług medycznych w ościen-

nych gminach. Przykładem jest Gmina 

Rędziny, która na dziewięć posiadanych do 

2011 roku poradni specjalistycznych nie 

otrzymała kontraktu aż w sześciu porad-

niach. Siląc się na gorzki dowcip można 

powiedzieć, że Gminie Janów to nie grozi, 

bo… nie ma ani jednej specjalistycznej 

poradni. 

Wróćmy jednak do pytania, czy nikt oprócz 

obecnych pracowników SP ZOZ Janów i 

czy na pewno nikt nie zdoła dobrze zadbać 

o nasze zdrowie? Konkurencja – mamy 

oczywiście na myśli zdrową konkurencję z 

poszanowaniem równości praw, warunków 

i szans dla wszystkich uczestników – zaw-

sze była motorem postępu i rozwoju. Wła-

dze naszej gminy uznały, że również w 

przypadku ochrony zdrowia każdego z nas 

– a może przede wszystkim w tym właśnie 

przypadku – świadczeniem usług medycz-

nych powinni zająć się najlepsi z najlep-

szych. Zwrócono się do kilku mających 

doświadczenie i wymierne sukcesy NZOZ 

z prośbą o przedstawienie wizji i koncepcji 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gminie Janów. Oczywiście, prośba ta 

została również skierowana do obecnych 

pracowników SP ZOZ Janów, którzy przed-

stawili cytowany wcześniej 

„Harmonogram”. W odpowiedzi na zapyta-

nie, koncepcje zmian przygotowane zostały 

również przez: Przychodnię Medycyny 

Rodzinnej i Specjalistycznej „Medyk” z 

Włodowic (lekarz medycyny Marek Cięp-

ka), NZOZ Poradnia Rodzinna „EURO-

MED” z Częstochowy ( lek. med. Małgorza-

ta Tyrek, dr n. med. Waldemar Tyrek) oraz 

przez doktorów nauk medycznych Agatę 

Dydoń – specjalistę chorób wewnętrznych i 

kardiologii i Pawła Dydoń, specjalistę cho-

rób wewnętrznych. Koncepcje te zaprezen-

towane zostały i omówione podczas spo-

tkania z udziałem zastępcy dyrektora Ślą-

skiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia Marcina Pakulskiego oraz około 

120 mieszkańców naszej Gminy – w tym 

silnego i głośnego lobby pielęgniarek za-

trudnionych w SP ZOZ Janów. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy 12 

października ubiegłego roku. 

Podobnie jak w przypadku spotkań oświa-

towych, tu również emocje wzięły górę nad 

zdrowym rozsądkiem. Tu również krzykiem 

starano się zagłuszyć rzeczowe argumen-

ty. A argumenty te - dające nie tylko na-

dzieję, ale pewność zrealizowania oczeki-

wanych przez nas wszystkich zmian - zna-

lazły się praktycznie w każdej z zaprezen-

towanych koncepcji. Spróbujmy jedynie 

wypunktować korzyści płynące z prze-

kształceń służby zdrowia w oparciu o 

przedstawione oferty: 

dostosowanie funkcjonowania służby zdro-

wia do obowiązującego ustawodawstwa i 

potrzeb mieszkańców; 

znaczące rozszerzenie zakresu usług zdro-

wotnych dla mieszkańców m.in. poprzez 

umożliwienie wszystkim pacjentom wolne-

go wyboru lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, dostępie do szerszej diagno-

styki w POZ – lekarze z uprawnieniami do 

USG, dostępie do specjalistów – m.in. AOS 

(ambulatoryjna opieka specjalistyczna), 

alergologia, chirurgia ogólna, chirurgia 

dziecięca, dermatologia, neurologia, reu-

matologia, kardiologia - dostępie do opieki 

długoterminowej, poprawie świadczeń w 

medycynie szkolnej i rehabilitacji, wprowa-

dzeniu programów profilaktycznych dla 

mieszkańców; 

zakup drogiego, specjalistycznego sprzętu 

medycznego dla mieszkańców z budżetu 

NZOZ a nie gminnego; 

dostosowanie do standardów i wymogów 

europejskich pomieszczeń gabinetowych i 

zabiegowych bez wydatkowania środków 

finansowych z budżetu gminy; 

zmodernizowanie i rozbudowanie pozosta-

jących własnością gminy budynków służby 

zdrowia; 

zwiększenie stanu zatrudnienia z gwaran-

cją podpisania umów dla wszystkich obec-

nie pracujących w SP ZOZ Janów; 

stworzenie nowoczesnej bazy medycznej 

przygotowanej do konkursu ofert z NFZ 

w 2013 roku. 

c.d.  str. 6 

 

"Czy nikt oprócz obecnych 

pracowników SP ZOZ nie zdo-

ła dobrze zadbać o nasze zdro-

wie? Na to pytanie próbowano 

odpowiedzieć podczas debaty, 

która odbyła się..."  

 w   gm in ne j   s łu ż b i e   z d r ow ia 



E c h o  J a n o w a  

 

( N i e )  z d r o w a  s y t u a c j a   w  g m i n n e j  

s ł u ż b i e  z d r o w i a  
dokończenie tekstu ze   str. 5 

- Nie mogę zrozumieć o co ten cały krzyk, czemu mają służyć protesty, oflago-

wania, listy – mówi Sławomir Krzyształowski, wójt Gminy Janów – Nikomu ni-

czego nie chcemy zabrać. Nikogo nie chcemy wyrzucać na bruk. Nikomu też nic 

nie damy za darmo. Budynki zostaną własnością Gminy. Mamy gwarancje ich 

modernizacji i rozbudowy, wyposażenie gabinetów w nowoczesny sprzęt. Nie 

mówiąc już o „wyposażeniu” tych gabinetów w lekarzy specjalistów, których 

teraz musimy szukać kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca za-

mieszkania. Wszystkim, również obecnie zatrudnionym, dajemy równe szanse. 

Ale w interesie każdego mieszkańca naszej Gminy jest to, by naszym zdrowiem 

zajął się jak najszerszy zespół lekarzy specjalistów, a prowadzeniem ośrodka 

menadżerowie dający gwarancje, że trudne negocjacje kontraktów z NFZ będą 

skuteczne. 

Podobnego zdania są członkowie Jurajskiego Klubu Seniora w Janowie. W pod-

pisanym przez prezesa Adama Gorzana piśmie do wójta Krzyształowskiego 

piszą m.in.: „Wszyscy członkowie Jurajskiego Klubu Seniora gorąco popieramy 

przedstawioną na debacie propozycję usprawnienia opieki lekarskiej na terenie 

Gminy Janów. (...) Zapewnienie przez potencjalnych inwestorów szerszej do-

stępności do usług medycznych poprzez zatrudnienie większej liczby lekarzy 

różnych specjalności pozwoli przerwać ten przeklęty krąg błądzenia i wielokilo-

metrowych wyjazdów ludzi chorych z naszego terenu do placówek medycznych 

większych miast, by ratować swoje zdrowie i życie. Urządzona przez zaintereso-

wanych w utrzymaniu dotychczasowego status quo żałosna kampania zbierania 

podpisów nie powinna przesłonić potrzeby podjęcia niezbędnych kroków dla 

zmiany i radykalnej poprawy istniejącej sytuacji w dostępie do większej liczby 

wysokiej klasy specjalistów na miejscu. My członkowie Jurajskiego Klubu Senio-

ra, jako ludzie w podeszłym wieku, szukający coraz częściej pomocy lekarskiej 

różnej specjalizacji jesteśmy zdani na korzystanie ze szczątkowych usług me-

dycznych świadczonych przez jedynie dostępnych lekarzy żywotnie zaintereso-

wanych w utrzymaniu dotychczasowego stanu. Jesteśmy przekonani, że przy-

gniatająca większość mieszkańców naszej Gminy oczekuje zmiany i polepsze-

nia sytuacji. (...) Szybkie podjęcie decyzji przy wyborze inwestorów zewnętrz-

nych pozwoli na znaczne przyspieszenie podjęcia przez nich niezbędnych czyn-

ności przy koniecznej zmianie i przystosowaniu infrastruktury, zakupu sprzętu 

medycznego ze środków własnych i wreszcie uzyskania z NFZ dotacji na ten cel 

bez żadnych dodatkowych płatności ze strony pacjentów. Wierząc w zbiorową 

mądrość, odwagę Pana Wójta i całej Rady Gminy Janów, życzymy Wam sukce-

su w realizacji przedstawionych propozycji.” 

Ajk 

S z k o l n y   

E l e m e n t a r z  

dokończenie tekstu ze   str. 3 

Nadal będziemy rozmawiać, przekonywać, pokazywać dobre rozwiązania.  Nie 

możemy jednak pozwolić sobie na nakręcanie spirali dopłat z gminnego budże-

tu. Po prostu nie stać nas na to. Z prostego rachunku liczby zajęć tygodniowych 

dzielonej przez tzw. pensum, czyli 18 godzin przypadających na etat nauczyciel-

ski, wynika, że w każdej z tych szkół powinniśmy mieć po około dziewięć i pół 

etatu nauczycielskiego. Obecnie zatrudnionych jest po 15 nauczycieli.              

Ajk 

S t r .  6  
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Na początku października Radni Gminy Janów 

podjęli uchwałę w sprawie zmiany planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Janów dla 

potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Janowie. Równolegle trwają również prace nad 

dokumentacją projektową jej rozbudowy ponie-

waż do 13 kwietnia  zostanie złożony wniosek o 

dofinansowanie ze  środków UE realizacji tego 

zadania. Inwestycja ta jest priorytetowa dla roz-

woju naszej Gminy. Obecnie funkcjonująca 

oczyszczalnia charakteryzuje się zbyt niską 

przepustowością co związane jest z  częstym 

występowaniem problemu „nieprzyjemnego 

zapachu”. Jego przyczyną są zbyt duże jednora-

zowe zrzuty ścieków które powodują ginięcie 

flory bakteryjnej. Z chwilą uzyskania wsparcia 

finansowego przystąpimy do realizacji tej waż-

nej inwestycji, co przyczyni się do poprawy efek-

tywności funkcjonowania oczyszczalni.  

W grudniu Radni Gminy Janów podjęli uchwałę 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczącego przekształcenia na 

tereny budowlane terenów rolnych położonych 

przy ulicy Żurawskiej w Janowie.  

NOWE GRANICE REZERWATU  

PARKOWE 

Teren od drogi wojewódzkiej DW 793 do par-

kingu i Stawu Amerykan - łącznie około 10 ha, 

dzięki staraniom władz gminy został wyłączony 

z Rezerwatu Parkowe. Obecnie podjęto działa-

nia zmierzające do jego przejęcia w użytkowa-

nie gminy Janów. Posiadamy już wymaganą 

zgodę od Nadleśnictwa Złoty Potok i czekamy 

na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Pań-

stwowych. Wówczas  powstanie możliwość 

jego przekształcenia na tereny turystyczno - 

rekreacyjne.  Jednocześnie do Rezerwatu Par-

kowe zostały włączone tereny, które reprezen-

tują duże walory krajobrazowe oraz przyrodni-

cze min. „Brama Twardowskiego”. Łącznie 

teren Rezerwatu Parkowe został zwiększony o 

74,69 ha. 
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F U N D U S Z   

S O Ł E C K I   
W Gminie Janów od 2009 roku  

w ramach funduszu sołeckiego  

realizowane są inwestycje, o których 

bezpośrednio decydujący głos mają 

mieszkańcy.  

Podczas zebrań wiejskich (do końca wrze-

śnia każdego roku) decydują oni o przezna-

czeniu posiadanych na dane sołectwo środ-

ków finansowych i zabezpieczeniu ich w bu-

dżecie Gminy. O wielkości przeznaczonych 

pieniędzy na daną miejscowość decyduje 

liczba mieszkańców.  

W uchwale budżetowej na 2012 r. zabezpie-

czono kwotę 224 164 zł, z tej kwoty 30 % 

zostanie zwrócone z budżetu państwa.  

Dzięki realizacji funduszu sołeckiego  

w 2011r. budżet Gminy Janów  

zostanie zwiększony o 63 000 zł, co stanowi 

30 % wydatków budżetowych wykonanych w 

2011r. z przeznaczeniem na fundusz sołecki.  

Radni Gminy Janów na sesji budżetowej 

podjęli uchwałę o wyodrębnieniu środków 

finansowych, stanowiących fundusz sołecki 

na rok 2013. Mieszkańcy mają czas do 30 

września aby przeznaczyć przyznane  dla 

danego sołectwa środki na realizację różnych 

celów. 

N u m e r  1 / 2 0 1 2  

Lp. Sołectwo Cel Kwota 

1. Apolonka Zagospodarowanie placu zabaw 5.930,00 

2. Bystrzanowice 
Odwodnienie miejscowości 

10.872,00 

3. 
Bystrzanowice 

Dwór 

Remont sceny, zakup sprzętu sportowego, budowa boiska do 

piłki siatkowej 6.918,00 

4. Czepurka Remont świetlicy i uporządkowanie terenu wokół świetlicy 8.693,00 

5. 
Góry  

Gorzkowskie 

Zakup frezu asfaltowego 
5.211,00 

6. Hucisko Wykonanie altanki, zagospodarowanie terenu wokół altanki 5.189,00 

7. Janów 
Dokończenie remontu boksu garażowego w remizie OSP, 

zakup bramek na boisko sportowe, prace pielęgnacyjne parku 22.462,00 

8. Lgoczanka 
Odwodnienie miejscowości, poprawa bezpieczeństwa na 

drodze gminnej, remont budynku wiejskiego 9.704,00 

9. Lipnik 
Remont świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy 7.952,00 

10. Lusławice Budowa budynku użyteczności publicznej 11.748,00 

11. Okrąglik Zagospodarowanie terenu wokół stawu 5.413,00 

12. Pabianice Zakup altany, zagospodarowanie terenu wokół altany 9.457,00 

13. Piasek Kontynuacja budowy chodnika na ul. Żurawskiej 11.815,00 

14. Ponik Zakup urządzeń na plac zabaw, doposażenie remizy OSP 12.444,00 

15. Siedlec 
Poprawa estetyki miejscowości, zakup znaków z nazwami 

ulic, doposażenie przedszkola 16.083,00 

16. Skowronów Remont budynku gminnego i montaż ogrodzenia 6.932,00 

17. Sokole Pole Zagospodarowanie placu zabaw 7.098,00 

18. Śmiertny Dąb Poprawa nawierzchni drogi gminnej 6.626,00 

19. Teodorów Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej 6.671,00 

20. Zagórze Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej 9.412,00 

21. Złoty Potok 
Montaż lampy oświetleniowej, utwardzenie drogi gminnej, 

doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne 22.462,00 

22. Żuraw 
Orynnowanie dachu na budynku domu wiejskiego, zagospo-

darowanie zbiornika wodnego 15.072,00 

Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
Źródłem przychodu funduszu alkoholowego są należności 

pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych. W zamian za uzyskane opłaty obowiązkiem 

Gminy jest dbanie o edukację przeciwalkoholową, leczenie 

osób uzależnionych od alkoholu i zapobieganie patologiom 

społecznym.  

Głównym zadaniem związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem pro-

blemów alkoholowych jest wspieranie i propagowanie zdrowego 

stylu życia, jak również pokazywanie, szczególnie dzieciom i mło-

dzieży alternatyw spędzania wolnego czasu, bez alkoholu i wszel-

kich używek, do których zaliczyć należy również telewizję i komputer. 

Z zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 

roku Gmina Janów osiągnęła dochód w wysokości 92.000 zł. Zobo-

wiązania powstałe w 2010 roku pochłonęły kwotę 10.000 zł. 

Gmina Janów środki te przeznacza głównie na następujące przed-

sięwzięcia: 

1. działalność punktu konsultacyjnego, który działa w każdy piątek 

miesiąca przy Ośrodku Zdrowia w Janowie, w którym to wykwalifikowa-

na terapeutka udziela bezpłatnych porad dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin – 6.500 zł 

2. kolonie i wycieczki dla dzieci i młodzieży – kwota 26.000 zł 

3. bezalkoholowe spotkania integracyjne (np. wigilia, Dzień Matki, 

Babci, Dziadka) – 3.500 zł 

4. Mikołajki zorganizowane dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą 

alkoholową – 4.500 zł 

5. Dzień Dziecka – 3.300 zł 

6. programy profilaktyczne – 2.400 zł 

7. sprzęt sportowy zakupiony do świetlic środowiskowych – 8.500 zł 

8. zajęcia pozalekcyjne (m. in. sportowe, plastyczne) – 4.500 zł 

9. wynagrodzenie opiekunek w świetlicach środowiskowych – 8.000 zł 

10. leki dla osób uzależnionych od alkoholu – 700 zł 

11. publikacje i książki o tematyce uzależnień – 1.000 zł 

12. warsztaty tańca zorganizowane dla dzieci – 4.000 zł 

13. zakup materiałów biurowych niezbędnych na zajęcia odbywające 

się w świetlicach środowiskowych, napojów, słodyczy, art. spożywczych 

– 3.000 zł 

14. szkolenia dla nowych członków Komisji Alkoholowej – 1.000 zł 

Pozostałą kwotę wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów śro-

dowiskowych, badań wykonywanych przez biegłych sądowych dla 

potrzeb Sądu , opłaty sądowe, diety członków Komisji ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne wydatki. 
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Rada Gminy Janów w dniu 24 stycznia  

2012 roku uchwaliła budżet na 2012 rok.  
 

Dochody Gminy Janów w 2012 roku to kwota 19 054 709,00 zł,  

z tego 22,6 % stanowią dochody majątkowe w tym dotacje   

z UE na wydatki inwestycyjne – 3 525 034,00 zł . 

Na ważniejsze dochody składają się: 

 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  

w kwocie 750 000,00 zł, 

 wpływy z czynszów lokali użytkowych, gruntów  

w kwocie 171 000,00 zł, 

 wpływy z tytułu refundacji PUP za zatrudnianie pracowników 

publicznych w kwocie 89 900,00 zł, 

 wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 

4 907 949,00 zł, 

 subwencje w kwocie 7 323 427,00 zł, 

 dotacje na zadania zlecone i własne  

w kwocie 1 738 234,00 zł, 

 dotacje z UE na wydatki bieżące (Zespół Szkolno – Przedszkol-

ny i Gimnazjum) w kwocie 138 530,00 zł.  

Wydatki Gminy Janów w 2012 roku to kwota 20 336 265,00 zł, 

z tego 29,3 % stanowią wydatki inwestycyjne. 

Na wydatki Gminy składają się wydatki związane z : 

 infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi  

w kwocie 2 927 904,00 zł, 

 składką na rzecz Izby Rolniczej w kwocie  5 106,00 zł, 

 drogami publicznymi, powiatowymi, gminnymi  

i wewnętrznymi w kwocie 724 304,00 zł, 

 turystyką w kwocie 934 880,00 zł, 

 gospodarką gruntami i nieruchomościami  

w kwocie 190 000,00 zł, 

 planem zagospodarowania przestrzennego  

w kwocie 90 000,00 zł, 

 utrzymaniem grobów wojennych w kwocie 11 000,00 zł, 

 administracją publiczną w kwocie 1 983 810,00 zł  

(w tym Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy , Rada Gminy, 

promocja Gminy i składki na rzecz organizacji , 

których Gmina jest członkiem), 

 aktualizacją spisu wyborców w kwocie 1 038,00 zł, 

 dotacją dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup  

samochodu w kwocie 10 000,00 zł, 

 OSP Gminy Janów w kwocie 222 480,00 zł, 

 obroną cywilną w kwocie 4 000,00 zł, 

 obsługą długu i prowizjami bankowymi w kwocie 382 000,00 zł, 

 rezerwą budżetową w kwocie  192 000,00 zł (w tym rezerwa 

ogólna w kwocie 98 000,00 i rezerwa celowa w kwocie 

94 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań  z zakresu 

zarządzania kryzysowego – 34 000,00 zł i realizację inicjatyw 

lokalnych – 60 000,00 zł), 

 oświatą w kwocie 6 971 687,00 zł  

(szkoły podstawowe – 3 486 196,00 zł,  

oddziały przedszkolne – 181 838,00 zł,  

przedszkola – 758 356,00 zł, gimnazjum – 1 938 450,00 zł, 

dowożenie uczniów – 257 000,00 zł, ZOPO – 202 000,00 zł, 

stołówki szkolne i przedszkolne  - 137 847,00 zł,  

pozostałe koszty – 10 000,00 zł), 

 przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii  

w kwocie 90 000,00 zł, 

 pomocą społeczną w kwocie 2 416 040,00 zł, 

 edukacyjną opieką społeczną w kwocie 1 368 708,00 zł  

( w tym świetlica przy SP Janów – 32 847,00 zł, stypendia  

dla uczniów uzdolnionych artystycznie  - 10 000,00 zł, szkolne 

schronisko młodzieżowe w Siedlcu – 1 325 861,00 zł), 

 utrzymaniem zieleni w kwocie 42 462,00 zł,  

 oświetleniem ulic w kwocie 376 000,00 zł, 

 gospodarką komunalną i ochroną środowiska  

w kwocie 282 872,00 zł, 

 kulturą w kwocie 1 016 532,00 zł ( w tym dotacja na utrzymanie 

Biblioteki – 200 000,00 zł, SOKiS – 200 000,00 zł,  

Muzeum – 145 000,00 zł), 

 kulturą fizyczną i sportem w kwocie 93 442,00 zł ( w tym dotacja 

na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 

30 000,00 zł). 

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach Funduszy Sołeckich  

stanowią w budżecie Gminy kwotę 224 164,00 zł. 

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy  

to 1 281 556,00 zł . Kwota ta stanowi deficyt budżetu 2012 ro-

ku. 

Najważniejsze inwestycje to: 

 przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice  

w kwocie 1 364 685,00 zł, 

 budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie  

w kwocie 1 148 277,00 zł, 

 budowa obiektów sportowych w Lgoczance  

w kwocie 409 668,00 zł,  

 Turystyczna Dolina Wiercicy – wydatki partnerów i Gminy  

Janów w kwocie 882 522,00 zł, 

 kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła  

i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska 

młodzieżowego w Siedlcu w kwocie 1 199 736,00 zł,  

 modernizacja oświetlenia ulicznego – projekty   

w kwocie 16 000,00 zł, 

 modernizacja biblioteki w Janowie w kwocie 121 486,00 zł, 

 zakup zestawu do ratownictwa technicznego (OSP Żuraw)  

w kwocie 30 480,00 zł, 

 dotacja dla Powiatu – przebudowa drogi Zrębice – Siedlec  

w kwocie 400 000,00 zł, 

 inwestycje w ramach Fundu-

szy Sołeckich – 35 257,00 

zł. 

Łącznie na inwestycje  

w 2012 roku zaplanowa-

no wydatki na kwotę  

5 964 173,00zł 

B U D Ż E T  G M I N Y  J A N Ó W  N A  2 0 1 2  


