Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/XIX/2008
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 czerwca 2008 roku
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 99/XV/2008
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
Data
Lp.

Nazwa inwestycji

Zakres robót

Ogólny koszt

Źródła finansowania

1

2

3

4

5

3067 mb

2.574.711 zł

środki
własne
pochodzące z kredytu –
974.711 zł

1.

Przebudowa drogi
powiatowej Kuków –
Zwierzyniec I

środki
z
europejskich
1.600.000 zł
2.

3.

Budowa mostu w
miejscowości
Żerdzina

budowa mostu

Przebudowa drogi
Wrzosy – Wilcza
Góra

przebudowa drogi

466.670 zł
w 2008 roku
438.000 zł
225.000 zł

Uwagi

rozpoczęcia
6

zakończenia
7

2008 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

w 2007 r. opracowano
dokumentację
projektowo – budowlaną
za kwotę 28.670 zł

2008 r.

2008 r.

w planie kwota 375.000
zł

funduszy
–

dochody własne powiatu
– 226.000 zł
środki z Min. – 212.000
zł
dochody
własne
200.261 zł

–

pomoc finansowa
gminy
Przystajń
25.000 zł

z
–

środki własne z kredytu
– 149.739 zł

1

8

1

4.

2

Modernizacja drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych w
miejscowości
Krzepice Zbrojewsko

3

4

modernizacja drogi
dojazdowej

280.000 zł

5

środki z
150.000 zł

FOGR

–

pomoc finansowa
gminy
Krzepice
60.000 zł

z
–

6

7

2008 r.

2008 r.

dochody własne powiatu
– 70.000 zł

5.

Przebudowa
chodników dla
pieszych w ciągu
dróg powiatowych na
terenie gminy Popów

przebudowa chodników w
m. Więcki, Dąbrowa,
Wąsosz Górny, pomiędzy
Dąbrową i Więckami

200.000 zł

pomoc finansowa
gminy Popów

z

2008 r.

2008 r.

6.

Budowa chodników w budowa chodników w ulicy
Krzepicach
Kuków i księdza
Muznerowskiego w
Krzepicach

120.000 zł

pomoc finansowa
gminy Krzepice

z

2008 r.

2008 r.

7.

Zakup kosiarek
bijakowych

zakup 2 kosiarek
bijakowych dla
Powiatowego Zarządu
Dróg

65.000 zł

dochody własne powiatu

2008 r.

2008 r.

8.

Zakup gruntu pod
drogi powiatowe

zakup gruntów od
właścicieli

6.800 zł

dochody własne powiatu

2003 r.

2008 r.

9.

Przebudowa dróg
ujętych w Wieloletnim
Programie
Inwestycyjnym

dokumentacja projektowa,
wykonanie wstępnych
studium wykonalności

217.160 zł

dochody własne powiatu

2008 r.

2011 r.

2

8

1

2

10. Modernizacja

pomieszczeń
Starostwa
Powiatowego

3

remont pomieszczeń
Starostwa, remont
pomieszczeń byłego
Internatu

11. System

E – usługi dla Powiatu
Kłobuckiego

12. System

elektroniczny obieg
dokumentów, wdrożenie
podpisu elektronicznego,
zakup sprzętu
komputerowego

elektronicznej
komunikacji dla
Powiatu Kłobuckiego

Elektronicznej
Komunikacji
Administracji
Publicznej (SEKAP)

13. Termomodernizacja
budynku KP PSP

ocieplenie budynku wraz
częściową wymianą okien i
instalacji grzewczej

4

5

6

7

8

150.000 zł

dochody własne powiatu

2008 r.

2008 r.

60.000 zł

dochody własne –
60.000 zł

2008 r.

2008 r.

kwotę 54.000 zł planuje
się pozyskać z gmin
Powiatu Kłobuckiego

31.232 zł

dochody własne –
31.232 zł

2005 r.

2008 r.

w 2005 r. złożono
wniosek
w planie jest kwota
31.500 zł

560.000 zł

środki własne
pochodzące z kredytu –
368.940 zł

2008 r.

2008 r.

2008 r.

2010 r.

środki własne – 191.060
zł

14. Budowa hali
sportowej przy
Zespole Szkół Nr 1 w
Kłobucku

budowa hali sportowej

9.214.776 zł
w 2008 roku
32.330 zł

dochody własne powiatu
– 4.849 zł
planowane środki w
ramach RPO – 27.481 zł

w 2008 roku
opracowanie studium
wykonalności i
programu funkcjonalno
– użytkowego
w planie – 68.131 zł

3

1

2

15. Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół w Waleńczowie

16. Termomodernizacja
budynków szpitali
rejonowych w
Kłobucku i
Krzepicach

3

4

5

6

7

m.in. ocieplenie budynku,
wymiana instalacji c.o.,
wymiana kotłów, remont
kotłowni

135.000 zł

dochody własne powiatu

2008 r.

2008 r.

4.473.967 zł

dochody własne powiatu
– 250.000 zł
środki własne
pochodzące z kredytu –
500.000 zł
środki z funduszy
europejskich – 750.000
zł

2007 r.

2010 r.

ocieplenie budynków wraz
z wymianą okien i instalacji
grzewczej

w 2008 roku
1.500.000 zł
z tego dotacja
750.000 zł

17. Zakupy inwestycyjne Zakup centrali telefonicznej
dla potrzeb
do sekretariatu, aparatu
Powiatowego Urzędu
systemowego oraz koszt
Pracy w Kłobucku
montażu

Razem wydatki
majątkowe

10.000 zł

dochody własne powiatu

18.940.316 zł
w tym:
6.755.233 zł

w 2008 r.

4

8

inwestycja będzie
prowadzona przez ZOZ
Kłobuck,
kwota 750.000 zł
stanowi dofinansowanie

2008 r.

2008 r.

