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INFORMACJA O STAN|E M|ENIA POWATU CZĘSTOCHOWSK|EGO

zA 2016 RoK

lnformacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego została sporządzona

na podstawie ań, 32 ust,2 pkt.4.ustawy z dnia 5 czenvca 1998 roku o samoządzie

powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814, z późn. zm.) oraz art. 267 ust.'l pkt.3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2Q16 r, poz.187o

z póżn. zm.).Mieniem powiatu zgodnie z aft. 46 ustawy z dnia 5 czenłca 't998 roku

o samoządzie powiatowym jest własność i inne prawa majątkowe nabyle przez

powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Sposób nabycia mienia pzez powiat

określa art.47 cyt.. Ustawy.

Poniższa tabela pzedstawia stan mienia Powiatu - środki trwałe

w poszczególnych klasyfikac.iach na dzień 31 grudnia 2016 roku ( prawa strona

tabeli ) oraz dla porównania na dzień 3'l grudnia 2015 roku ( lewa strona tabeli).

W ramach grupy Vlll Nałzędzia ujęto róWnież n8zędzia medyczne, stanowiące Wyposażenie szpilała w Blachowni - W{asność

Powiatu częstochowskiąo. obecnie nażędzia te ułkowane są pżez dzieźawą szpitala w Blachowni zgodnie z umową

dzieźaw z dnia 25 ęerwca 2013 roku.

L.p Rok 2015 Rok 2016

Klasyfikacja Kwota w zł. Klasyfikacja Kwota w zł,

1. 0 - grunty 3.959.787,15 0 - grunty 4.184.980,15

2. |- budynki 45.52,1.806,00 |- budynki 45.518,487,02

3. ll - budowle ,l1.831.409,64 ll - budowle ,l1,83,1.409,64

4. lll * kotły 1 .569.410,63 lll - kotły 1.569.410,63

Ę lV - komputery 1.218.062,88 lV - komputery 1.2o4,379,13

b. V- uządzenia
specjalne

92.265,55 Y- urządzenia
specjalne

117.222,25

7. Vl- uządzenia
techniczne

1.051.466,57 Vl- urządzenia
techniczne

1.050.927,57

8. Vll-środki
transpońu

198.500,00 Vll środki transpońu 251.629,u

9. Vlll -nazędzia 1 .015.468,07 Vlll-nazędzia 1.025.906,57



Na wyposaźeniu Starostwa Powiatowego w Częstochowie znajduje się takźe

pozostałe mienie (tj. środki nietrwałe i wyposażenie) o wańości 1.665,972,34 zł.

(1.562.951,84 zł. w 2015 roku.) oraz programy komputerowe o Ęcznej wartości.

295.183,60 zł, ( 481.361,05 zł. w 2015 roku).

Zmiany w stanie mienia powiatu - środki trwałe, powstaĘ w następujących

grupach klasyfikacji środków trwałych w wyniku:

0€runty:

- Powiat Częstochowski dokonał darowizny na fzecz Miasta i Gminy Koniecpol

nieruchomości po byĘ Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Koniecpolu o pow.0,0890 ha, dz. nr 246111,246112 i wańości księgowej 10 680,00

zł. (zabudowana budynkiem drewnianym o pow. 92 m2 i wańości księgowej

28 2O0,0O zł.)

- przejęto na fzecz Powiatu Częstochowskiego, grunty, które zostały zajęte pod drogi

powiatowe.

|- budynki:

-zwiększono wańość księgową budynku Placówki zamiejscowej Starostwa

Powiatowego w Koniecpolu o kwotę 10.200,00 zł. oraz wartość księgową budynku

DPS w Turowie o 14.681,02 zł.

- dokonano darowizny na żecz Miasta i Gminy Koniecpol nieruchomości po byĘ
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - budynek drewniany

o pow, 92 m2 iwartości księgowej 28 2O0,0O zł.

lV - komputery:

-zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego serwer oraz notebook na łączną

kwotę: 29.661,00 zł.

- zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy na łączną kvlotę: 43.344,7 5 zł.

V - urządzenia specjalne:

- zakupiono uządzenie GPS na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

za kwotę: 24.956,70 zł.



Vl,- urządzenia techniczne;

- zakupiono ekran oraz projektor multimedialny na potzeby Starostwa Powiatowego

za kwotę: 16.236,00 zł.

- zlikwidowano dwa klimatyzatory naĘczną kwotę: 'l6.775,00 zł,

VlI. - środki transpońu]

- zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego samochód Skoda Yeti za kwotę

99.129,84 zł.

- dokonano darowizny samochodu Renault Kangoo ( używanego do tej pory na

potżeby Starostwa Powiatowego) na rzecz jednostki organizacyjnej (Dom Pomocy

Społecznej w Turowie),

VllI.- narzędzia:

- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Wydziafu Geodezji i Kańografii na kwotę:

15.928,50 zł.

- zlikwidowano zużytą kserokopiarkę - 5.490,00 zł,

Wańości w grupach: ll, - budowle oraz lll. kotły, w stosunku do roku 2015

nie uległy zmianie.

Mienie komunalne Powiatu Częstochowskiego znajduje się we władaniu

Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku we władaniu Starostwa i jednostek organizacyjnych

znajdowało się następujące mienie nieruchome stanowiące własność Powiatu

częstochowskiego.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie w imieniu Powiatu Częstochowskiego -
włada:

- nieruchomością połozoną w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, dz. nr 2615

o pow. O,MO7ha, księga wieczysta: CZlClO0O62713l5 i wartości księgowej

633.700,00 zł., na której znajduje się budynek biurowy - siedziba Starostwa

Powiatowego o powierzchni użytkowej 3 386 m2 i wartości księgowej 1,672.798,28 zł

oraz budowle o łącznej wańości księgowej 247.837,96 zł .

Dochód z mienia w ciągu roku ( najem powierzchni budynku i części dachu ):

1 20.622,7 2 zł. ( brutto)



- nieruchomością położoną w Częstochowie przy ul. Tkackiej 5

o pow, 2990 m2, dz. nr 5l1O i 5112, księga wieczysta: K.łn CZlCl00076497l5

iwańości księgowej 121.878,00 zł, na Kórej znajduje się budynek biurowy

o pow. użytkowej 1473 m2 i wańości księgowej 4.056.995,03 zł.

Ponadto, przy ul. Tkackiej 5 powiat oddał w wieczyste użytkowanie dziaki nr 5l7

i 5/9 o pow. łącznĄ 1524 m' ( znajduje się na nich budynek OHP). Opłata za

uzlkowanie wieczyste gruntu na zecz Powiatu Częstochowskiego wynosi

411,'14 zł. rocznie. Wartość łączna budynków i budowli na tych działkach to:

155.518,13 zł.

Dochód z mienia w ciągu roku ( najem powiezchni budynku i części dachu):

432.7 68,82 zł. ( brutto)

- nieruchomością połcżoną w Koniecpolu pzy ul. Chrząstowskiej 8, dz. nr 257612

o pow. 0,2093 ha, księga wieczysta: KW czlMl0010278z2 o wańości księgowej

25,'1 16,00 zł. na której znajduje się budynek biurowy Placówki Zamiejscowej

Starostwa Powiatowego o pow,701 m2 iwańości księgowej 581.162,00 zł, oraz

budynek awaryjny o wartości księgowej 72.008,70 zł.

Dochód z mienia w ciągu roku ( najem powiezchni): 3000,00 zł.( brutto)

- nieruchomością położoną w Koniecpolu pzy ulicy Rzecznej 29 ( budynek

użytkowany obecnie na pżez Gminne Centrum Pracy), dz. nr ew. 1507/6 - pow.

0,4M5 ha, księga wieczysta: CZIM|O0O5862714, dz, nr ew,1951/1

pow.0,0674 ha, księga wieczysta: CZ'lMlOO062142l1. Powierzchnia użytkowa

znajdującego się tam budynku wynosi: 810,00 m2, a pow. uźytkowa boksów

garażowych i kotłowni: 462,8 m2. Wańość budynku wynosi 1.489.609,6't zł.,

a pozostałych budynków i budowli: 271.336,56 zł.

- nieruchomościami położonymi w Blachowni, przy ul. Sosnowej 16, tj dz.382120,

382121, 382122, 382123, 382124 o Ęcznej pow. 3,7314 ha, dziaką nr 382124

o pow. 2,9837 ha, księga wieczysta: CZ,lC/00O84621l3. Działka 382124

zabudowana jest obiektami Szpitala w Blachowni o łącznej wartości

8.087.358,72 zł i została wydzierźawiona na prowadzenie Niepublicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej.



W dniu 25 czevca 2013 roku Powiat Częstochowski podpisał umowę dzierżaw
szpitala w B|achowni z Polską Grupą Medyczną Sp. z o.o na okres 25 lat.

Uzyskano dochód z dzieżary ( czynsz) za 2016 rok w wysokości: 573.841,20 zł.

( brutto)

W Blachowni, przy ul, Sosnowej 16 znajduje się również budynek tzw, ,,pomocy

doraźnej", który na podstawie umowy najmu v/ynajęty został Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Częstochowie.

Dochód z mienia za 2O16 rok ( najem powierzchni) wynosi: 6.051,60 zł,( brutto)

Powiat Częstochowski wydzierżawia równiez działki, których jest właścicielem:

a) działka 382111 - 35 m2, księga wieczysta: CZlCl00O84621l3 i część działki

38211 - 15 m2, połrzone w Blachowni, przy ul, Sosnowej 12 - dzieżawa,.

,,Marko" Marek Ozga.

Działka 38211 - 15 m2 - prawo własności wynika z DecyĄi Nr 4/2010

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę

Częstochowskiego Nr AB-lV-7332l5l6l20'lO z dnia O5-07,2O1O r.

Dochód z dzierżawy za 2016 rok: 3,641 ,56 zł.

b) działkę nr 'lo92ft o pow.0,0567 ha, księga wieczysta: CZlMl00093970/0

( w miejscowości Radoszewnica) - z przeznaczeniem na parking-serwis

samochodowy - najemca: ,Auto-Mechanika Kamil Śnioszek".

Dochód z dzierżawy w 2016 roku wyniósł: 568,66 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski wynajmuje innym podmiotom:

- w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej część sal

lekcyjnych na potzeby Uzędy Gminy w Kamienicy Polskiej.

Dochód za 2O16 rok ( najem) 50.000 zł.

- mieszkania przy ul. Kościuszki 5, na terenie Zespołu Szkoł w Złotym Potoku.

Dochód z najmu za 2016 rok: 6.383,40 zł.

-powierzchnię w budynku Zespołu Szkoł w Złotym Potoku na żecz
Stowarzyszenia,,Pańnerstwo Północnej Jury".

Dochód z najmu za2016 rok:11.7O0,0O zł.

- garaże na terenie Zespołu Szkoł w ZłoĘm Potoku, ul. Kościuszki 5,



Dochód z najmu za2O16 rok 3.866,16 zł.

- grunt oraz budynki zlokalizowane na działce nr 5/10 w Złotym Potoku.

Dochód zdzieżary za2o16 rok:3.723,24 ż.

- powierzchnię na terenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Koniecpolu ( sklepik).Dochód z najmu za 2O16 rok: 5.617 ,82 zł.

Jed nostki organizacyj ne Starostwa Powiatowego w Częstochowie władają:

'l. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, ul, H. Sienkiewicza 6 , uźytkuje ( trwały

zarządod9.09,2015roku) nieruchomość-działki nr 1n,U8, 1l'l1 i65415oĘcznej

powierzchni 2,3353 ha, księga wieczysta: CZlCl0001941413 oraz działkę nr 65414

o powierzchni 0,0022 ha (zabudowana stacją trafo), księga wieczysta:

CZlClO0019414l3; o wańości księgowej 168.066,00 zł. Na nieruchomości znajdują

się budynki i budowle o łącznej wańości księgowej 3.M8.011,09 zł.

Osiągnięte dochody z mienia w ciągu roku przeznaczono na działalność DPS.

2. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, ul. Szczekocińska 19 - użytkuje

nieruchomość gruntową, dz. nr 7311,74,27Ol1,27012 o pow. 0,9000 ha, księga

wieczysta: CZlMlOO06'l205/4 iwańości księgowej 133.700,00 zł. Wańość księgowa

budynków i budowli uzytkowanych pzez Dom Pomocy Społecznej wynosi

8.050.692,12 zł.

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.

3. Dom Pomocy Społecznei w Turowie, ul. Joachimowska 85, dysponuje

nieruchomością gruntową o pow. 2,1720 ha, dz, nr 611, księga wieczysta:

CZlCrcO049588l2 i wańości księgowej 325,45 zł. Na w/w gruncie znajdują się

budynki o wańości księgowej 1.065.342,87 zł. i budowle o wańości 36.143,00 zł.

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku, Biała Wielka 208 A

-dysponuje nieruchomością: dziaki nr 4628 i 4626 o łącznej powierzchni 1,6180 ha,

księga wieczysta: CZlMl00079915/3, działką nr 4627 o powiezchni 2,7109 ha,

księga wieczysta CZlMl0003578716. Łączna wartość księgowa gruntów: 245.885,00

zł. Wańość księgowa budynków i budowli na tym terenie wynosi 4,733,921,58 zl,

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.



5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Ghorzenicach, ul. Główna 53 - użytkuje nieruchomość gruntową:

działki nr nr 2214, 223311, 223312, 223313, 223314, 223315, 223316 i 2979 o Ęcznej
powierzchni 7,0328 ha, księga wieczysta: CZlCl000954O4l6 oraz działki nr nr 2215,

223211, 223212, 223213, 223214,223215 ołącznej powierzchni 2,1757 ha, księga

wieczysta: CZlClO01122'lOl5 o Ęcznej wańości księgowej 645.400,00 zł.

Użytkowane budynki i budowle mają łączną wańość księgową 640.113,06 zł

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano,

6. Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26 -

użytkuje nieruchomość gruntową: działki nr 3221118, 3221120, 3221124, 3222115,

3222124, 3222133, 3223111, 322419, 3224116, 3224117 i 3225126 ołącznej

powierzchni 2,92O3 ha, księga wieczysla: CZlMl0OO78154l3 oraz działkę nr 8595

o powiezchni 0,1411 ha, księga wieczysta: CZ1MI62080/8; i wańości księgowej

20.000,00 zł.. Wańość księgowa znajdujących się na tym terenie budynków wynosi:

10.982.585,34 zł. ,a budowli: 2.223,584,08 zł,

Uzyskano dochody z mienia na kwotę:1.200,00 zł.

7, Zespclł Szkół w ZłoĘm Potoku, ul. Kościuszki 7 - dysponuje nieruchomością

o łącznej pow.,l0,260 ha, działki nr 5/6, 5n, 5110, 5/15, księga wieczysta:

CZlCl00O97825ll o wańości księgowe.j 397.541,00 zł,, budynkami o wańości

księgowej 4.236.483,31 zł. oraz budowlami o wańości księgowej 97.937,00 zł.

Przy Zespole szkoł funkcjonuje także od 2010 roku boisko wielofunkcyjne powstałe

w ramach programu ,,Orlik" o łącznej wańości: 1.252.102,6O zł-

Uzyskano dochody z mienia na kwotę: 93.183,89 zł.

8. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, ul. A. Ferensa 'l2 - dysponuje

nieruchomością o łącznej pow.2,1702 ha, dz, nr 1880, ,1884, 1885/1, 1889/1,

'l878l1 , 187914, 189011 , 1964/1, księga wieczysta: CZlCl00091953/1 i wańości

księgowej 108.510,00 zł., a także budynkami i budowlami o łącznej wańości

księgowej 1.439,498,61 zł,

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.



9.Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 - dysponuje

następującymi gruntami: Koniecpoł: działki nr 431n, 43214, 43316,433111 i 43411

oĘcznej powierzchni 1,9120 ha, księga wieczysta: CZlMl000O76111l6, Kolonia

Poczesna: działki nr 13413, 13714, 13814 i 13912 ołącznej powiezchni 0,8719 ha,

księga wieczysła: CZlCl0O147548n, Rudniki: działki nr 973126 i 974111 o łącznĄ

powierzchni 0,7770 ha, księga wieczysta:CZlCl9o1Ł535Ol2. Łączna wańość

księgowa gruntów: 289.888,20 zł.,budynków:9g7.827 ,99 zł.,a budowli: 272.234,64 zł.

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.

lO.Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Blachowni- posiada w trwaĘm zarządzie od dnia 1.10.2015 roku ( Decyzja

Zarządu Powiatu w Częstochowie OK.6844.1.2O15 z dnia 30.09.2015 r.) grunĘ

połozone w Blachowni- działki o nr ewid, 382115 o pow.0,0529 ha, nr 382/18

o pow,0,0128 ha oraz części działki nr 328123 o pow.0,1302 ha, księga wieczysta:

CZlCl0O084621l3 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Plaówki Opiekuńczo-

\Afuchowawczej oraz siedziby Centrum Administracyjnego Obsfugi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni.

Centrum posiada takźe w trwałym zalządzie nieruchomości połozone

w Częstochowie: dz. nr 151, o pow.0,1081 ha, księga wieczysta,. CZlCl00O48011lO,

znajdująca się przy ul Przejazdowej 98 oraz dz. nr 2711, o pow.0,0613 ha, księga

wieczysta:CZ1 Cl0O014177l4,znajdujaca się przy ul. Aluminiowej 26 oraz znajdujące

się na ilw działkach budynki i budowle o Ęcznej wańości księgowej

1.670.636,95 ż. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej,

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano,

Powiat częstochowski uzyskał w 2016 roku dochód z §fułu opłat za trwaĘ zarząd

w wysokości: 60,24 ń.

Powiat Częstochowski dzieżawi od Uzędu Miasta w Częstochowie część

nieruchomości - działka nr ew.26l26 obręb 181, ul. Jana lll Sobieskiego

z przeznaczeniem na parking- Dzierżawa od 1.09.2015 roku do 31.08.2018 roku.

8



Opłata za dzieżawę na żecz Miasta-Gminy Częstochowa wynosi 152,52 zł brutto

miesięcznie.

W 2016 r. Wojewoda Śląski wydał 53 decyzje dotyczące regulacji stanu

prawnego 68 działek o łącznej powierzchni 0,57o7 ha, zajętych pod drogi powiatowe

w trybie przepisów ań. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Pzepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133

poz, 872 z póżn. zm.) oraz 8 decyzji dotyczących regulacji stanu prawnego

16 działek o Ęcznej powierzchni 5,0796 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie

przepisów ań.60 ww. ustawy.

Nieruchomości przejęte na żecz Powiatu Częstochowskiego na podstawie

ww. decyzji Wojewody Śląskiego znajdĄą się w miejscowościach: Kłobukowice,

Srocko, Wancezów, Małusy Wielkie - gm. Mstów, Bańkowice - gm. Kłomnice,

Kuźnica Grodziska - gm. Koniecpol, Kuźnica Lechowa, Mykanów - gm. Mykanów,

Bystrzanowice, Siedlec - gm. Janów, Marianka Rędzińska, Konin ll, Rudniki

- gm. Rędziny, Rudnik Wielki - gm. Kamienica Polska, Wikłów - gm. Kruszyna,

Ostrowy - gm. Blachownia, Konopiska - gm. Konopiska, Kocin Stary, Wiezchowisko

- gm. Mykanów.

W 2016 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomości Skarbu Państwa wystąpił do

sądu ze 11'l wnioskami o regulację ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa

własności Powiatu Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 126 działek

drogowych o łącznej powierzchni 2,7854ha,

Ponadto w 2016 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomości Skańu Państwa złożył

do Wojewody Śląskiego 't06 wniosków o regulację stanów prawnych 132 działek o

łącznej powierzchni 0,4743 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów

art.73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

oraz 43 wnioski o regulację stanów prawnych 80 działek o Ęcznej powierzchni

47,0960 ha, zajętych pod drogi w trybie ań.60 ww. ustawy. Złożone w 2016 r. wnioski

dotyczą nieruchomości położonych w następujących obrębach:

- Rędziny Wyrazów, Marianka Rędzińska, Rudniki, Konin - gmina Rędziny

- Borowno, Borowno Kolonia - gmina Mykanów

- Garnek, Witkowice, Karczewice, Pacieęów - gmina Kłomnice

- Wancezów, Krasice, Jaskrów, Kłobukowice - gmina Mstów

- Olsztyn, Biskupice, Bukowno - gmina Olsżyn



- Siedlec, Bystrzanowice, Lusławice, Piasek - gmina Janów

- Ostrowy, Konradów - gmina Blachownia

- Młynek, Wzosowa - gmina Poczesna

- Turzyn, Staropole, Radoszewnica i Koniecpol - gmina Koniecpol.

lnwestycje i remonĘ wykonane w 2016 roku:

'l. lnwestycje i remonty zrealizowane:

- Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci Sosenka w Częstochowie przy

ul. Pzejazdowei 98 - Łączna wartość zadania (roboty budowlane, nadzór

i dokumentacia projektowa) - 184,535,27 zł

- Przebudowa dróg manewrowych i placu pęed budynkiem Domu Dziecka

w Chorzenicach. Łączna wańość zadania (roboty budowlane, nadzór

i dokumentacja projektowa) - {83.139,86 zł,

- Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem Starostwa

Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9. Wańość zadania

11,724,02zł

- Wykonanie podwieszanych sufitów w pomieszczeniach w budynku Zespołu

Szkoł Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu pzy ul. Armii KĘowej 26. Wańość

zadania -32,408,14 ź
- Prace budowlane pr4 murze ogrodzeniowym o długości ok. 1100 mb wzdłuź

nieruchomości położonej w Złotym Potoku, na któĘ funkcjonuje Zespoł Szkół

w Złotym Potoku. Kosż zadania 67.034,29 zł,

- Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

ul. Sobieskiego 9 po zalaniu - kosź usługi 7,404,6O zł

- Naprawa i remont instalacji odgromowej budynku Starostwa Powiatowego

przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie. Wartość zadania 15.0tM,00 zł,

- Wykonanie systemu alarmowego wraz z czĄnikami w Placówce Zamiejscowej

w Koniecpolu - koszt zadania 10.200,00 zł

2. lnwestycje w toku

- Budowa sali gimnastycznej Wzy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Bogumiłku. Łączna wańość zadania (roboty budowlane,

nadzór i dokumentacja projektowa) - 2.499.124,18 zł, dofinansowanie Ęcznie



1.895.830,91 zł (w tym PFRON - 1.089,730,91 zł, Ministerstwo Spońu -
806. 1 00 zł). Zakończenie zadania 3 1 .08. 20 1 7 rok.

3. Zadania, które zostaną zrealizowane w latach 2017-2018, d|a których w 2016

r. rozpoczęto przygotowania

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie szybu windowego

i zainstalowanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul.

Sobieskiego 9 - przygotowana została inwentaryzacja budynku pod kątem

proponowanych miejsc zainstalowania windy, trwa przygotowanie pĄektu

koncepcyjnego windy

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Gminnego

Centrum Pracy PUP w Koniecpolu ul. Rzeczna 29 (audyt energetyczny)

- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania finansowego z RPO

WSL 2014-2020 pn, ,,Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu

zawodowego - modemizacja bazy dydaktycznej ksźałcenia zawodowego

Zespołu Szkoł w ZłoĘm Potoku"

- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania finansowego z RPO

WSL 2014-2020 pn."Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia

zawodowego Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu" - w trakcie

- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania finansowego z RPO

WSL 20'14-2020 pn, ,,Równe szanse -, lepszy stań" - nowoczesna baza

dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku"

- w trakcie

Szpital w Blachowni ( umowa dzierżawy z dnia 25 czerllca 2013 roku *

dzlerżawca: Polska Grupa Medyczna Sp. z o. o )

PGM Sp. z o.o - dzieżawca szpitala w Blachowni w 20'16 roku zainwestował

w szpital w Blachowni następujące kwoty:

- budynki szpitalne (prace remontowe, budowlane i modernizacyjne):

4.324,0o0,19 ź.
- spźęt medyczny, aparatura, wyposażenie: 1.194.256,96 ź.

Razem: 5.51 8.257,1 5 zł.
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Wśród najważniejszych pzedsięwzięć realizowanych przez dzierżawcę w 2016 roku

należy vvymienić utworzenie w szpitalu jedynego w powiecie Oddziału Anestezjologii

i lntensywnej Terapii. Nowy oddział daje mozliwość ratowania ciężko chorych

mieszkańców powiatu po trudnych zabiegach chirurgicznych, jak równieź pozwala na

wykonanie dużych i skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej,

po których często pacjenci muszą byc hospitalizowani w warunkach intensywnego

nadzoru i specjalistycznej opieki. Nowy oddział został wyposaźony W najnowszy

sprzęt anestezjologiczny, słuźący ratowaniu zdrowia i życia. Remont oddziału

wymagał również przeprowadzenia i podłączenia nowego systemu gazów

medycznych z dostępem dla pozostałych oddziałów i Bloku Operacyjnego,

wybudowania na dachu szpitala nowej wentylatorowni wraz z jej wyposazeniem oraz

przystosowania klatki schodowej do wymogów bezpieczeństwa pzeciwpożarowego.

Wyremontowany OA|T posiada także system nawiewno-wywiewny z filtrami HEPA,

które zapewniają wysoką jakośc powietrza na salach chorych. Sale są więc w pełni

klimaĘzowane oraz posiadają nowoczesny system nadzoru wizyjnego. Wańośc

inwestycji w oddziale wyniosła: 3,607,474,94 zł.

Pzebudowana została również pracownia RTG, która obecnie spełnia wszystkie

wymogi Państwowej lnspekcji Sanitarnej. Kwota tej inwestycji wyniosła:

268.128,85 zł.

W 2016 roku wyremontowano również pomieszczenia budynku administracyjno-

socjalnego za kwotę ponad 1'10.000 zł. oraz odnowiono tereny zielone i ułożono

nową kostkę brukową wokoł budynku. Wybudowano także parking dla karetek

i schody oraz wykonano prryłącze budynku szpitala do sieci gazowej.

Ponadto wyburzono i rozebrano niedokończoną budowę pzyszpitalnej Przychodni

Specjalistycznej.
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