Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XI/2007
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 49/VII/2007
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 2007 roku

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
Data
Lp.
1

1.

Nazwa inwestycji
2

Przebudowa drogi
powiatowej Kuków Zwierzyniec

Zakres robót

Ogólny koszt

Uwagi

Źródła finansowania

3

4

5

3067 mb

1.979.253 zł

środki
własne
pochodzące z kredytu –
296.888 zł

rozpoczęcia
6

zakończenia
7

2007 r.

2007 r.

2007 r.

2007 r.

2007 r.

2007 r.

środki z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
–
1.682.365 zł
2.

3.

Przebudowa drogi
powiatowej
Praszczyki – Hutka Kłobuck

2105 mb

Przebudowa drogi
powiatowej Lipie Zbory

2607 mb

2.076.287 zł

środki
własne
pochodzące z kredytu –
311.444 zł
środki z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
–
1.764.843 zł

950.000 zł

środki własne – 250.000
zł
subwencja – 450.000 zł
środki z gminy Lipie –
150.000 zł
środki z gminy Popów –
100.000 zł

8

2
1

4.

2

Przebudowa drogi
powiatowej Więcki Wąsosz

3

4

5

6

7

3087 mb

1.263.906 zł

środki
własne
pochodzące z kredytu –
189.586 zł

2007 r.

2007 r.

8

środki z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
–
1.074.320 zł
5.

Budowa chodników w budowa chodników w ul.
ciągu dróg
Dąbrowskiego i ul. Kuków
powiatowych w
oraz ul. Muznerowskiego w
Krzepicach
Krzepicach, leżących w
ciągu dróg powiatowych

223.770 zł

środki własne

2007 r.

2007 r.

6.

Przebudowa drogi
powiatowej w m.
Popów

budowa chodnika wraz z
kanalizacją deszczową w
ciągu drogi powiatowej w
m. Popów

827.080 zł

w 2007 r. dochody
własne powiatu

2006 r.

2007 r.

7.

Zakup samochodu
osobowego

zakup samochodu
osobowego dla Obwodu
Drogowego Nr 2
w Przystajni

25.000 zł

dochody własne powiatu

2007 r.

2007 r.

8.

Zakup
oprogramowania

zakup oprogramowania
YUMA dla potrzeb
Powiatowego Zarządu
Dróg

10.980 zł

dochody własne powiatu

2007 r.

2007 r.

9.

Zakup gruntu pod
drogę powiatową

zakup gruntów od
właścicieli

42.689 zł

dochody własne powiatu

2003 r.

2007 r.

ZawadyWładysławów

w 2007 r. –
44.316 zł

w 2007 r. –
6.800 zł

w 2006 r. wydatkowano
na to zadanie 782.764 zł

w 2003 r. wypłacono za
wykup gruntów – 6.315 zł
w 2004 r. wypłacono za
wykup gruntów 19.322 zł
w 2005 r. wypłacono za
wykup gruntów 5.005 zł
w 2006 r. wypłacono za

3
wykup gruntów 5.247 zł
1

2

3

10. Zakupy inwestycyjne
na potrzeby
Starostwa
Powiatowego

zakup samochodu
osobowego,
klimatyzatorów, centralki
oraz regałów do archiwum
dla Starostwa
Powiatowego
w Kłobucku

11. System
Elektronicznej
Komunikacji
Administracji
Publicznej (SEKAP)

elektroniczny obieg
dokumentów, wdrożenie
podpisu elektronicznego,
zakup sprzętu
komputerowego

12. Termomodernizacja
budynku KP PSP

ocieplenie budynku,
modernizacja źródła ciepła
oraz modernizacja
instalacji c.o.

4

5

6

7

136.600 zł

dochody własne powiatu

2007 r.

2007 r.

2005 r.

2007 r.

w 2005 r. złożono
wniosek

2006 r.

2008 r.

w 2006 r. sfinansowano
wydatki w wys. 37.820 zł
z przeznaczeniem na
opracowanie
dokumentacji
projektowo kosztorysowej

2006 r.

2007 r.

w 2006 r.
dofinansowano to
zadanie kwotą 10.000 zł

dochody własne –
124.928 zł
31.232 zł
w tym wkład
własny 31.232 środki pozyskane w
ramach ZPORR –
zł
93.696 zł
838.470 zł
w 2007 r. –
100.000 zł
- wyd. maj.
200.000 zł

środki własne – 100.000
zł
dotacja z budżetu
państwa – 200.000 zł
(zaklasyfikowana jako
wydatek bieżący)

- wyd. bież.
13. Dofinansowanie
przebudowy parkingu
przy budynku
Komendy Powiatowej
Policji w Kłobucku

wyłożenie kostką brukową
placu przy budynku KP
Policji

25.000 zł,
w tym 2007 r.
15.000 zł

dochody własne powiatu

8

4

14. Budowa instalacji
zasilania hydrantów
przeciwpożarowych
w Zespole Szkół Nr 3
1

2

15. Modernizacja
ogrodzenia w
Zespole Szkół w
Waleńczowie

budowa instalacji zasilania
hydrantów
przeciwpożarowych

60.000 zł

dochody własne powiatu

2007 r.

2007 r.

3

4

5

6

7

wymiana części
zniszczonego ogrodzenia
szkoły na ogrodzenie
betonowe

11.700 zł

dochody własne powiatu

2007 r.

2007 r.

350.000 zł

dochody własne –
150.000 zł
środki własne
pochodzące z kredytu –
200.000 zł

2007 r.

2007 r.

inwestycja będzie
prowadzona przez ZOZ
Kłobuck, kwota 350.000
zł stanowi
dofinansowanie

150.000 zł

dochody własne –
150.000 zł

2007 r.

2007 r.

inwestycja będzie
prowadzona przez ZOZ
Kłobuck, kwota 150.000
zł stanowi
dofinansowanie

16. Termomodernizacja
budynków szpitali
rejonowych w
Kłobucku i
Krzepicach

ocieplenie budynków wraz
z wymianą okien i instalacji
grzewczej

17. Wydatki inwestycyjne
na przystosowanie
budynków szpitali
rejonowych w
Kłobucku i
Krzepicach do
wymogów sanitarno higienicznych

dostosowanie budynków
do spełnienia wymagań
ochrony przeciwpożarowej

18. Razem wydatki
majątkowe

9.095.663 zł
w tym:
7.434.844 zł
w 2007 r.

8

5

