
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/XXI/2008 
            Rady Powiatu w Kłobucku z dnia  29 września 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 
 Uwagi Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót Ogólny koszt Źródła finansowania 

rozpoczęcia zakończenia  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Poprawa spójności 

komunikacyjnej 
poprzez przebudowę 
elementów 
uzupełniających 
kluczową sieć dróg 
powiatowych 
Subregionu 
Północnego na 
odcinku DK- 43 
Praszczyki – Kałmuki 
– Hutka – Kłobuck – 
DK-43 – Kamyk – 
DW491 – Ostrowy – 
Kuźnica Kiedrzyńska 
– Rybna – Kokawa – 
DW484 – DK1 
Poddziałanie 7.1.1 

- wykonanie frezowania 
nawierzchni 

asfaltobetonowej, 
- wyrównanie kruszywem 

kamiennym istniejącej 
podbudowy 

- wykonanie poszerzeń 
- ułożenie asfaltobetonu w 

2 warstwach 
- utwardzenie poboczy 
frezem z nawierzchni 

 

14.313.910 zł 
 

w 2008 r. 
78.080 zł 

dochody własne powiatu 
– 78.080  zł 
dochody własne powiatu
- 2.433.437zł  
EFRR – 11.802.393 zł 

2008 r. 2011 r. odcinek Kuźnica 
Kiedrzyńska DK1 
finansowany przez 
Powiat Częstochowski 

2. Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
poprzez przebudowę 
elementów  

- wykonanie frezowania 
nawierzchni 

asfaltobetonowej, 
- wyrównanie kruszywem  

7.014.498 zł  
 

w 2008 roku 
37.200 zł 

dochody własne powiatu 
– 37.200 zł 
dochody własne powiatu
- 4.617.482 zł 

2008 r. 2011 r. droga realizowana 
będzie w latach  
2010-2011 
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 uzupełniających 

kluczową sieć dróg 
powiatowych 
Subregionu 
Północnego na 
odcinku Lipie – 
Zajączki I DK-43-
Starokrzepice granica 
z powiatem oleskim 

kamiennym istniejącej 
podbudowy 

- wykonanie poszerzeń 
- ułożenie asfaltobetonu w 

2 warstwach 
- utwardzenie poboczy 
frezem z nawierzchni 

 EFRR – 2.359.816 zł 
 

   

3. Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
poprzez przebudowę 
elementów 
uzupełniających 
kluczową sieć dróg 
powiatowych 
Subregionu 
Północnego na 
odcinku Złochowice – 
Waleńczów – DK-43 
– Brzezinki – 
Wilkowiecko –
Danków  

- wykonanie frezowania 
nawierzchni 

asfaltobetonowej, 
- wyrównanie kruszywem 

kamiennym istniejącej 
podbudowy 

- wykonanie poszerzeń 
- ułożenie asfaltobetonu w 

2 warstwach 
- utwardzenie poboczy 
frezem z nawierzchni 

 

4.547.919 zł 
 

w 2008 roku 
37.200 zł 

dochody własne powiatu 
– 37.200 zł  
dochody własne powiatu
- 3.870.722 zł 
EFRR – 639.997 zł 
 
 

2008 r. 2010 r.  

4. Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
poprzez przebudowę 
elementów 
uzupełniających 
kluczową sieć dróg 
powiatowych Subreg. 
Północnego na 
odcinku DW 494 – 
Przystajń – Węzina – 
Górki – Radły  

- wykonanie frezowania 
nawierzchni 

asfaltobetonowej, 
- wyrównanie kruszywem 

kamiennym istniejącej 
podbudowy 

- wykonanie poszerzeń 
- ułożenie asfaltobetonu w 

2 warstwach 
- utwardzenie poboczy 
frezem z nawierzchni 

3.430.927 zł 
 

w 2008 roku 
37.200 zł 

dochody własne powiatu 
– 37.200 zł 
dochody własne powiatu 
– 2.713.743 zł 
EFRR – 679.984 zł 
 

2008 r.  2010 r.  
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5. Przebudowa drogi 

powiatowej Nowa 
Wieś- Ostrowy 

- wykonanie frezowania 
nawierzchni 

asfaltobetonowej, 
- wyrównanie kruszywem 

kamiennym istniejącej 
podbudowy 

- wykonanie poszerzeń 
- ułożenie asfaltobetonu w 

2 warstwach 
- utwardzenie poboczy 
frezem z nawierzchni 

 

5.781.566 zł  
 

w 2008 roku  
-12.200 zł 

dochody własne powiatu 
– 12.200 zł   
dochody własne powiatu
- 2.254.669 zł 
EFRR – 3.514.697 zł  

   

6. Budowa chodników w 
Krzepicach 

budowa chodników w 
Krzepicach w ulicy Kuków i 
ks. Muznerowskiego oraz 

w m. Zajączki II 

886.434 zł 
 

w 2008 roku 
11.895 zł 

 
(w planie ujęta kwota 

120.000 zł) 

pomoc finansowa z 
gminy Krzepice    
2008 r.-11.895  
2009 r. – 123.663 zł 
EFRR – 750.876 zł 
 
 
 
 

2008 r. 2009 r. pomoc finansowa Gminy 
Krzepice  
 

7. Budowa mostu w 
miejscowości 
Żerdzina 

budowa mostu 466.670 zł 

w 2008 roku 

438.000 zł 

dochody własne powiatu 
– 226.000 zł 

środki z Min.Fin. – 
212.000 zł 

2007 r. 2008 r. w 2007 r. opracowano 
dokumentację 
projektowo – budowlaną 
za kwotę 28.670 zł 

8. Przebudowa drogi 
Wrzosy – Wilcza 
Góra 

przebudowa drogi 225.261 zł dochody własne – 
200.261 zł 

pomoc finansowa z 
gminy Przystajń – 
25.000 zł 

 

2008 r. 2008 r.  
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9. Modernizacja drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych w 
miejscowości 
Krzepice - 
Zbrojewsko 

modernizacja drogi 
dojazdowej 

280.000 zł środki z FOGR – 
150.000 zł 

pomoc finansowa z 
gminy Krzepice – 
60.000 zł 

dochody własne powiatu 
– 70.000 zł 

2008 r. 2008 r.  

10. 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 z 
gminy Popów 

2008 r. 2008 r.  

11. Budowa chodników w 
Ostrowach 

budowa chodników w ulicy 
Częstochowskiej w 

Ostrowach 

52.000 zł pomoc finansowa z 
gminy Miedźno 

2008 r. 2008 r.  

12. Zakup kosiarek 
bijakowych 

zakup 2 kosiarek 
bijakowych dla 

Powiatowego Zarządu 
Dróg 

 

65.000 zł dochody własne powiatu 2008 r. 2008 r.  

13. Zakup gruntu pod 
drogi powiatowe 

zakup gruntów od 
właścicieli 

 13.219 zł dochody własne powiatu 2003 r. 2008 r.  

14. Modernizacja 
pomieszczeń 
Starostwa 
Powiatowego 

remont pomieszczeń 
Starostwa, remont 

pomieszczeń byłego 
Internatu 

 
150.000 zł dochody własne powiatu 2008 r. 2008 r.  
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15. System 
elektronicznej 
komunikacji dla 
Powiatu Kłobuckiego 

E – usługi dla Powiatu 
Kłobuckiego 

 
3.022.466 zł 
w 2008 roku 

60.000 zł 
 
 
 

dochody własne – 
59.499 zł  

 

2008 r. 2010 r. kwotę 54.000 zł planuje 
się pozyskać z gmin 
Powiatu Kłobuckiego 

w 2008 r. wyk. wydatki 
59.499 zł 

16. System 
Elektronicznej 
Komunikacji 
Administracji 
Publicznej (SEKAP) 

elektroniczny obieg 
dokumentów, wdrożenie 
podpisu elektronicznego, 

zakup sprzętu  
komputerowego 

 

 

 
31.500 zł 

 
 

dochody własne – 
31.500 zł  

 

2005 r. 2008 r. w 2005 r. złożono 
wniosek 

wykonano 31.232 zł 

17. Termomodernizacja 
budynku KP PSP 

ocieplenie budynku wraz 
częściową wymianą okien i 

instalacji grzewczej 

700.000 zł 

 

środki własne 
pochodzące z kredytu – 
508.940 zł 

środki własne – 191.060 
zł 

 

 

2008 r. 2008 r.  

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

budowa hali sportowej 9.214.776 zł 

w 2008 roku 

32.330 zł 
(w planie – 68.131 zł)

dochody własne powiatu 
– 4.849 zł 

planowane środki w 
ramach RPO – 27.481 zł

 

 

2008 r. 2010 r. w 2008 roku 
opracowanie studium 
wykonalności i 
programu funkcjonalno 
– użytkowego 
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19. Termomodernizacja 
budynku Zespołu 
Szkół w Waleńczowie 

 

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

kotłowni 

 

452.472 zł 

 

w 2008 roku 
22.099 zł 

dochody własne powiatu 
– 22.099 zł 

2008 r. 2010 r.  

20. Termomodernizacja 
budynków Szpitala 
Rejonowego w 
Kłobucku 

etap I 

 

ocieplenie budynków wraz 
z wymianą okien 

 

 
1.366.333 zł 

 
w 2008 roku 
1.328.513 zł 

 
 

 
dochody własne powiatu 
–175.000 zł 
środki własne 
pochodzące z kredytu –
1.153.513 zł 
 

2005 r. 2008 r. kwotę 37.820 zł 
poniesiono w latach 
ubiegłych 

inwestycja będzie 
prowadzona przez ZOZ 
Kłobuck 

 

21. Termomodernizacja 
budynku Szpitala 
Rejonowego w 
Krzepicach 

 

ocieplenie budynków wraz 
z wymianą okien i instalacji 

grzewczej 

 

 
2.844.331 zł 

 
w 2008 roku 

75.000 zł 
 
 

 
dochody własne powiatu 
– 75.000 zł 
 

2005 r. 2009 r. inwestycja będzie 
prowadzona przez ZOZ 
Kłobuck 

 

22. Dofinansowanie 
zakupu samochodów 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

 

zakup samochodów do 
przewozu osób 

niepełnosprawnych na 
potrzeby Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Hutce

 

 
 40.000 zł 

 
 
 

 
dochody własne powiatu 
– 14.000 zł 
pomoc finansowa z 
gmin Powiatu 
Kłobuckiego – 26.000 zł 
 

2008 r. 2008 r. kwota 40.000 zł stanowi 
dofinansowanie 
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23. Dobudowa urządzeń 
do transportu 
pionowego osób 
niepełnosprawnych 

 

dobudowa urządzeń do 
transportu pionowego osób 

niepełnosprawnych w 
Przychodni Rejonowej Nr 2 

w Kłobucku, Gminnym 
Ośrodku Zdrowia we 
Wręczycy Wielkiej, 

Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Miedźnie 

 

 
198.931 zł, 

 
(w planie wydatków 
ujęta kwota 78.000 zł)

 
 

 
dotacja z PFRON – 
78.000 zł 
środki ZOZ – 120.931 zł 
 

2008 r. 2008 r. inwestycja będzie 
prowadzona przez ZOZ 
Kłobuck 

 

 Razem wydatki 
majątkowe 

 55.298.213 zł
 

w tym: 
4.148.603 zł  

w 2008 r. 
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