
częstochowa, 12 malęa 2018l.

lNFoRMAcJA o sTANlE MlENlA PoWIATU czĘsTocHowsKlEco
zA 2017 RoK

lnformacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego została sporządzona

na podstawie ań. 32 ust.2 pkt.4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz,U.2017.0.1868 ) oraz art. 267 ust.'t pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2O17.0.2077).Mieniem powiatu zgodnie

z ań. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym jest

własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby

prawne. Sposób nabycia mienia przez powiat określa aft.47 c\tt. Ustawy.

Poniższa tabela przedstawia §tan mienia Powiatu - środki trwałe

w poszczególnych klasyfikacjach na dzień 31 grudnia 2017 roku ( prawa strona

tabeli ) oraz dla porównania na dzień 31 grudnia 2016 roku ( lewa strona tabeli).

W ramach grupy Vlll Nażędzia ujęto również nażędzia medyczne, stanowiące wyposażenie szpitala w Blachowni - własność

Powiatu częstochowskiego, obec.tie nazędżia te użyikowane są przez dzieżawę szpilala w Blachowni żgodnie z umową

dzbźaw z dnia 25 czerwca 2013 roku.

L.p Rok 2016 Rok 2017

Klasyfikacja Kwota w zł. Klasyfikacja Kwota w zł.

1. 0 - grunty 4.,l 84.980, 1 5 0 - grunty 4.235.004,15

2. |- budynki 45.518,487,02 |- budynki 47.003.599,15

ll - budowle 11.831.409,64 ll - budowle 11.831.409,64

4. lll - kotły ,l .569.410,63 lll- kotły 1.569.410,63

A lV - komputery 1.204.379,13 lV - komputery 1 .358.,175,05

6, V- urządzenia
specjalne

117,222,25 V- urządzenia
§pecjalne

117.222,25

7. Vl- urządzenia
techniczne

,1.050.927,57 Vl- urządzenia
techniczne

1,039.282,48

8, Vll --{środki

transpońu
251.629,84 Vll -środki transpońu 374.285,44

o Vll| -nazędzia 1.025,906,57 Vlll -narzędzia 1.018.811,43



Na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Częstochowie znajduje się takze

pozostałre mienie (tj. śnrdki nietrwałe i wyposażenie) o wańości 1.620,823,72 zł.

(1.665.972,34 zł. w 2016 roku.) oraz programy komputerowe o łącznej wańości

292.029,06 zł. (295.1 83,60 zł w 201 6 roku),

Zmiany w stanie mienia powiatu - środki tnłałe, powstały w następujących

grupach klasyfikacji środków trwałych w wyniku:

0-grunty:

Przyjęto na Eecz Powiatu Częstochowskiego grunty, które zostały zajęte pod drogi

powiatowe na kwotę 44.(l92,0O ż.
Przeksięgowano działkę 't3/1 o pow. 73 m2 na rzecz skarbu państwa oraz wyceniono

dz. 51216 o pow. 624 m2 - gmina Konopiska

Decyzją zarządu powiatu częstochowskiego przeksłałcono prawo użytkowania

wieczystego w prawo własności gruntu na rzecz mieszkańców budynku

mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Złotym Potoku.

|- budynki:

Zwiększono wańość księrgową budynku Zespołu Szkoł w Złotym Potoku, w związku

z pracami adaptacyjnynli o kwotę 568.636,77 zł. oraz budynku Domu Pomocy

Społecznej w Lelowie -, wykonano instalację hydrantową oraz wentylację mech.

o łącznej kwocie: 109.64,1 ,82 zł,

Zwiększono również \^,ańość księgową budynku Domu Pomocy Społecznej

w Turowie - montaż d rz\^,i wewnętrznych na kwotę: '17.156,91 zł,

Zwiększono wańość księgową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Bogumiłku ( internat) o kwotę 778.326,63 zł. oraz przyjęto na

stan Powiatu Częstoclrowskiego halę gimnastyczną przy SOSzW - kwota:

2 505 287,18 zł

W budynku Starostwa Powiatowego w Częsiochowie, przy ul. Sobieskiego 9

wykonano sieć światłowo,Cową - kwota: 11.350,00 zł.

lV - komputery:

-zakupiono na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie:

- konsole KVM dla Wydzirrłu Geodezji i Kańografii za kwotę 3.878,19 zł.,



- dwa serwery Fujitsu za łączna kwotę: ,1 19.598,95 zł.

- cńery Notebooki Dellzałączna kwotę: 15.325,80 zł.

- macierz dyskową Synology -7,712, 10 zł. do serwerowni Wydziału Zaządzania

Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

-dwie kserokopiarki Xerox na potrzeby kancelarii Starostwa Powiatowego za łączna

kwotę: 38.130,00 zł,

- zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy ( zestawy komputerowe, monitory,

koncetrator Genius LAN.

Vl.- urządzenia techniczne:

Zakupiono 3 systemy wywĄwania syren przez Wydział zarządzania Kryzysowego,

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich za Ęczną kwotę: 20.971,50 zł.

Zlikwidowano zużyty sprzęt: radiotelefon i centralę telefoniczną za łączną kwotę:

32.6,t6,59 zł.

Vll. - środki transportu:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach nieodpłatnie przekazała do §tarostwa

Powiatowego w Częstochowie samochód Jelcz Hydromil o wańości: 122.655,60 zł.

Vlll.- narzędzia:

Zakupiono dwa namioty o pow, 96 m2 na potrzeby Wydziału zarzadzania

Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich załączna kwotę: 20,910,00 zł,

Zakupiono zestaw - Defibrylator Philips na potrzeby Starostwa Powiatowego

w Częstochowie za kwotę: 5.459,61 zł.

Zlikwidowano pulsoksymetr oraz kardiomonitor o łącznej wańości: 27 ,437 ,83 zł,

Wańości w grupach: ll - budowle, lll - koĘ, V - urządzenia specjalne

w stosunku do 20't6 roku nie uległy zmianie.



Mienie komunalne Powiatu Częstochowskiego znajduje się we władaniu

Starostwa Powiatowelgo i powiatowych jednostek organizacyjnych,

Na dzień 31 grudnia 20'17 roku we władaniu Staro§twa i jednostek organizacyjnych

znajdowało słę następujące mienie nieruchome stanowiące własność Powiatu

Częstochowskiego,

Starostwo Powiatowe lv Częstochowie w imieniu Powiatu Częstochowskiego -
włada:

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

o pow, 0,3407 ha, księga wieczysta: CZ1Ci00062713l5 i wańości księgowej

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

Powiatowego o powierzc,hni użytkowej 3 386 m' i wańości księgowej 1.672.798,28 zł.

oraz budowle o łącznej ulańości księgowej 247.837,96 zł .

W 2017 roku w budynku Starostwa Powiatowego wykonano sieć świaiłowodową

za kwotę: 11.156,91 zł.

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

99.491,51 zł,( brutto)

- nieruchomością położoną w Częstochowie przy ul. Tkackiej 5

o pow.2990 mź, dz. nr 5/10 i5i12, księga wieczysta: Kw czlcl00076497t5

i wańości księgowej 121.878,00 zł, na któĘ znajduje się budynek biurowy

o pow. użytkowej 1473 n,f i wartości księgowej 4.056.995,03 zł.

Ponadto, przy ul. Tkac|-1iej 5 powiat oddał w Wieczyste użytkowanie działki nr 5l7

i 5/9 o pow. Ęcznej'l52l, m2 ( znajduje się na nich budynek OHP).

Opłata za użytkowanie vlieczyste gruntu na rzecz Powiatu Częstochowskiego wynosi

334,26 zł. rocznie. Wańość łączna budynków i budowli na tych działkach io:

155.518,13 zł.

Dochód z mienia w c;iągu roku ( najem powierzchni budynku i części dachu):

293,123,75 zł. brutto.

- nieruchomością położrrną w Koniecpolu pzy ul. Chrząstowskiej B, dz. nr 257612

o pow. 0,2093 ha, księga wieczysta: KW czl Mi00,102782l2 o wańości księgowej

25.116,00 zł, na którelj znajduje się budynek biurowy Placówki Zamiejscowej



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

budynek awaryjny o wańości księgowej 72.008,70 zł,

Dochód z mienia w ciągu roku ( najem powiezchni): 2.439,00 zł.( brutto)

- nieruchomością położoną w Koniecpolu przy ulicy Rzecznej 29 ( budynek

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

0,4645 ha, księga wieczysta: CZlMlOO058627l4, dz. nr ew.1951/,|

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

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

garażowych i kotłowni: 462,8 m2. Wańość budynku wynosi 1.489.609,6'l zł.,

a pozostałych budynków i budowli: 271.336,56 zł.

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

382121 ,382122,382123,382124 o łącznej pow. 3,7314 ha, działką nr 382124

o pow. 2,9837 ha, księga wieczysta: CZ|C|OO08462113. Dziaka 382124 zabudowana

jest obiektami Szpitala w Blachowni o łącznej wańości 8,087.358,72 zł i została

wydzierźawiona na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W dniu 25 czerwca 2013 roku Powiat Częstochowski podpisał umowę dzierżawy

szpitala w Blachowni z Polską Grupą Medyczną Sp. z o.o na okres 25 lat.

Uzyskano dochód zdzieżawy ( czynsz) za2O17 rok w wysokości: 454.050,00 zł.

W Blachowni, przy ul. Sosnowej 16 znajduje się również budynek żw. 'pomocy
doraźnej", który na podstawie umowy najmu wynajęty został Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Częstochowie.

Dochód z mienia za2017 rok ( najem powierzchni) wynosi: 4.920,00 zł. brutto

Powiat częstochowski wydzieżawia działki, których je§t właścicielem:

a) działka 382111 - 35 m2, księga wieczysta: CZlCl00084621l3 i część działki 38211

- 15 m2, położone w Blachowni, przy ul. Sosnowej 12 - dzierżawca: ,,Marko"

Marek Ozga.

Działka 38211 - 15 m2 - prawo własności wynika z DecyĄi Nr 4/20'10

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej pżez Starostę

Częstochowskiego Nr AB-lV-7332151612010 z dnia 05.07.20'l0 r.

Dochód zdzierżawy za2017 rok: 3.330,00 zł.
5



b) działkę nr 1092ft o pow.0,0567 ha, księga wieczysta: CZlMl00093970l0

w miejscowości Radoszewnica, gm.Koniecpol - z przeznaczeniem na parking-

serwis samochodowy - rrajemca: ,,Auto-Mechanika Kamil Śnioszek".

Dochód z dzierżawy w 2017 roku wyniósł: 2.177,28 zł.

c) grunt oraz budynki zlokalizowane na działce nr 5i10 o pow. 3,06 ha. w Złotym

Potoku ( gm.Janów) - z przeznaczeniem na gospodarstwo ogrodnicze- dzielżawca:

Paweł Wąsikowski.

Dochód zdzierżavly za2017 rok: 3.027,00 zł.

d) działka nr 2979 o pow.0,5203 ha, połozona w miejscowości Chorzenice

( gm.Kłomnice) księga wieczysta: CZlCl00095404/6 - nieruchomość rolna -
dzierżawca Robeń Wonłąg ( umowa dzieźawy podpisana 29.12.2017 r.- kwota

czynszu dzierżawnego - rocznego: 120,00 zł,)

Działki użyczone przez Powiat Częstochowski:

a) działka nr 187Bl1 o pow.0,1276 ha połozona w Kamienicy Polskiej użyczona

bezpłatnie na rzecz Gntiny Kamienica Polska z przeznaczeniem na plac zabaw

na okres 5 lat do dnia 26.03.2019 roku

b) częśó działek nr 1880, 1884,1885/1 , 1890/1 196411 użyczona bezpłatnie

Stowarzyszeniu Dla Fiozwoju Gminy Kamienica Polska na okres 7 laI

od 13.09.2017 r. do 12.09.2024 r. z przeznaczeniem na wybudowanie bieźni

lekkoatleĘcznej - miejscr; aktywności tizycznĄ mieszkańców.

c) działka 2214 D pow. 900 m2, w miejscowości Chorzenice ( gm. Kłomnice)

użyczona bezpłatnie Gminie Kłomnice na okres 3 lat od ,1.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

z przeznaczeniem na plar: zabaw.

d) działka 223316 o porłt. 1,3429 ha w miejscowości Chorzenice ( gm. Kłomnice)

użyczona bezpłatnie C)minie Kłomnice na okres 10 lat od 1 .03.2017 r,

do 28,02.2027 l. z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.

e) działka 257612 o pow. 450 m2 położona w Koniecpolu, przy ul. Chrząstowskiej,

użyczana bezpłatnie Miastu i Gminie Koniecpol na 3 lata od 16.07.2015 r.

do 15.07.2018 r. zprzeznaczeniem na parking.



Lokale użyczone innym podmiotom pJzez Powiat częstochowski:

a} lokal o pow. 18,35 m2 znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego

w Częstochowie, przy ul. Jana lll Sobieskiego g, bezpłatnie użyczony na okres 5 |at

do dnia 3't grudnia 2020 roku na rzecz: Regionalnej Rady Polskiego Komitetu

Olimpijskiego w Częstochowie, Powiatoweg o Zżeszenia Ludowe Zespoły Spońowe

w Czę§tochowie oraz Ludowego Klubu Spońowego GOL-START w Częstochowie-

do wspólnego korzystania.

Powiat Częstochowski wynajmuje innym podmiotom:

a) w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej część sal lekcyjnych

na potrzeby Urzędy Gminy w Kamienicy Polskiej"

Dochód za2017 rok ( najem) 40.650,40 zł,

b) mieszkania przy ul. Kościuszki 5, na terenie Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

Dochód z najmu za2017 rok:6.925,28 zł.

c) powierzchnię 65 m2 w budynku Zespołu Szkół w Złotym Potoku na rzecz

Stowarzyszenia,,Pańnerstwo Połnocnej Jury".

Dochód z najmu za2017 rok:9.5'l2,16 zł.

d) garaże na terenie Zespołu Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 5.

Dochód z najmu za 2017 rok: 4.879,72 zł.

e) powierzchnię 30,75 m2 na terenie budynku Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w

Koniecpolu na rzecz PHU ,,SMERF" S/Golba z pżeznaczeniem na sklepik szkolny.

Dochód z najmu za2O17 rok: 4.939,34 zł.

Jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie władają;

1. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, ul. H. Sienkiewicza 6 - użytkuje ( trwały

zarząd od 9.09.2015 roku) nieruchomość - działki nr 1Ę, 118, 1l'l1 i 65415 o łącznej

powierzchni 2,3353 ha, księga wieczysta: CZlCl00019414l3 oraz działkę nr 654/4

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

CZlCl0O019414l3; o wańości księgowej 168.066,00 zł. Na nieruchomości znajdują

się budynki i budowle o łącznej wańości księgowej 3.648.01 1,09 zł.

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano.



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

nieruchomość gruntową, dz. ff 7311 ,74,27011 ,27012 o pow. 0,9000 ha, księga

wieczysta: CZlMl0O0612:.05/4 iwańości księgowej 133.700,00 zł. Wańość księgowa

budynków i budowli użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej wynosi

8.050.692,12 zł, Vl 2017 roku wykonano w budynku DPS instalację hydrantową oraz

wentylację na łącznąkw,rtę 109.641,82 zł.

Dochodów z mienia w ciiągu roku nie uzyskano.

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

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

CZlCl00049588/2 i wańości księgowej 325,45 zł, Na Mw gruncie znajdują się

budynki o wańości księgowej 1.065,342,87 zł. ibudowle o wańośd 36.143,00 zł.

W 2017 roku w budytrku DPS zamontowano drzwi wewnętrzne-wzmocnione,

które zwiększyły wańość budynku o 17.156,91 zł.

Dochodów z mienia w ciłągu roku nie uzyskano.

4. Specjalny Ośrodek S;zkolno - Wychowawczy w Bogumiłku, Biała Wielka 208 A
-dysponuje nieruchomoś()ią: działki nr 4628 i 4626 o łącznej powierzchni 1,6180 ha,

księga wieczysta: CZllVll000799'15/3, działką nr 4627 o powiezchni 2,7109 ha,

księga wieczysta CZlMl()003578716. Łączna wańośó księgowa gruntów: 245.885,00

zł. Wańość księgowa budynków i budowli na tym terenie wynosi 4.733,921,58 zł,

W 2017 roku wykonancl termomodernizację budynku internatu, która zwiększyła

wańość budynków o kwc|tę 778,326,63 zł,

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzy§kano.

5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Chorzenicach, ul. Głóulna 53 - użytkuje nieruchomość gruntową:

działki nr nr 2214, 22331,1 , 223312, 223313, 223314, 223315, 223316 i 2979 o łącznĄ

powierzchni 7,0328 ha, księga wieczysta: CZlCl00095404l6 oraz działki nr nr 2215,

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

wieczysta: CZlCl0011221015 o łącznej wańości księgowej 645.400,00 zł.

Użytkowane budynki i budowle mĄą łącznąwańość księgową 640.113,06 zł

Dochodów z mienia w cielgu roku nie uzyskano.



6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul, Armii KĘowej 26 -

użytkuje nieruchomość gruntową: działki nr 3221118, 3221l2O, 3221124,3222115,

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

powierzchni 2,9203 ha, księga wieczysta; CZlM/00078154l3 oraz działkę nr 8595

o powierzchni 0,1411 ha, księga wieczysta: CZ1M/62080/8 i wańości księgowej

20,000,00 zł.. Wartość księgowa znajdujących się na tym terenie budynków wynosi:

1 0.982,585, 34 zł.,a budowli: 2.223.584,08 zł.

Uzyskano dochody z mienia na kwotę:81,20 zł.

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

o łącznej pow.10,260 ha, działki nr 5/6, 5n, 5l1O, 5/15, księga wieczysta:

CZlCl0O097825l7 o wańości księgowej 397.541,00 zł., budynkami o wańości

księgowej 4.236.483,31 zł, oraz budowlami o wańości księgowej 97,937,0a ż.
W 2017 roku przeprowadzono w budynkach ZS w Złotym Potoku prace adaptacyjne

które zwiększyły wańość księgową budynków o kwotę 568"636,77 zł.

Przy Zespole szkoł funkcjonuje także od 2010 roku boisko wielofunkcyjne powstałe

w ramach programu ,,Orlik" o łącznej wartości: 1.252,'lO2,60 zł.

Uzyskano dochody z mienia na lwotę,.75,713,72 zł.

8. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, ul. A, Ferensa 12 - dysponuje

nieruchomością o Ęcznej pow.2,17O2 ha, dz. nr 1880, 1884, 1885/1, 1889/,l,

187811, 187914, 189011, 196411, 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,

Uzyskano dochody z mienia na ku,otę: 200,00 zł.

9.Powiatowy 7arząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 - dysponuje

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

ołączną powierzchni 1,9120 ha, księga wieczysta: CZlM/000O76111l6, Kolonia

Poczesna: działki nr 13413, 13714, 13814 i 13912 o łącznej powierzchni 0,8719 ha,

księga wieczysta,. CZlClOO147548n, Rudniki: działki nr 973126 i 974111 o łącznĄ

powierzchni 0,777 0 ha. księga wieczysla:CZ1 C l0012535Ol2.
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Łączna wańość księgowa gruntów: 289.888,20 zł.,budynków:997,827,99 zł.,

a budowli: 272,234,64 ż,
Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano,

1 O.Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Blachowni- posiada w truałym zauądzie od dnia 1.10.2015 roku ( Decyzja

Zarządu Powiatu w Częstochowie OK.6B44.1.2015 z dnia 30.09.2015 r.) grunty

położone 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:

CZlCl00O84621l3 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Płacówki Opiekuńczo-

Wychowawczej oraz siedziby Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni.

Centrum posiada także w trwałym zarządzie nieruchomości położone

w Częstochowie: dz. nr 151, o pow,0,1081 ha, księga wieczysta: CZlClO00480'11l0,

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

wieczysta:CZl ClO001417714,znajdujaca się przy ul. Aluminiowej 26 oraz znajdujące

się na w/w działkach budynki i budowle o ĘcznĄ wartości księgowej

1 .670.636,95 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej.

Dochodów z mienia w ciągu roku nie uzyskano,

Powiat częstochowski uzyskał w 2O17 roku dochód z Mułu opłat za trwały zarząd
w wysokości: 266,28 ź,

Powiat Częstochowski dzieżawi od Urzędu Miasta w Częstochowie część
nieruchomości - działka nr ew.26126 obręb 181 , ul. Jana łll Sobieskiego

z przeznaczeniem na parking, Dzierżawa od 1.09.2015 roku do 31.08.2018 roku,

Opłata za dzierżawę na fzecz Miasta-Gminy Częstochowa wynosi 152,52 zł brutto

miesięcznie.

W 2017 r. Wojewoda Śląski wydał 77 decyzli dotyczących regulacji stanu
prawnego 98 działek o łącznej powierzchni 2,8297 ha, zajętych pod drogi powiatowe

w trybie przepisów ań. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r, Nr 133



poz, 872 z póżn. zm,) oraz 46 decyzji dotyczących regulacji stanu prawnego

94 działek o Ęcznej powierzchni 52,909 ha, zajętych pod drogi powiatowe w trybie

przepisów ań.60 ww. ustawy.

Nieruchomości przejęte na żecz Powiatu Częstochowskiego na podstawie

ww.decyzji Wojewody Śląskiego znajdują się w miejscowościach:

- Małusy Wielkie, Srocko, Kłobukowice, Wancerzów - gm. Mstów,

- Oblasy, Załęże, Kuźnica Grodziska - gm. Koniecpol,

- Lubojna, Kuźnica Lechowa - gm. Mykanów,

- Lgota Gawronna - gm. Lelów

- Biskupice, Kusięta - gm. Olsztyn

- Rędziny Wyrazów, Marianka Rędzińska - gm. Rędziny

- Wikłów - gm, Kruszyna

- Sokole Pole, Zagórze, Teodorów - gm. Janów

- Bolesławów - gm. Pzyrów
- Zawada - gm. Kłomnice

- Rudnik Wielki - gm. Kamienica Polska

- Rudnik Mały - gm. Starcza

- Gorzelnia - gm. Blachownia

- Koruvinów - 9m. Poczesna

W 2017 r. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

złożył do sądu 247 wniosków o regulację ksiąg wieczystych i ujawnienie prawa

własności Powiatu Częstochowskiego w księgach wieczystych dla 378 działek

drogowych o łącznej powierzchni 40,5701 ha, w tym w trvbie ustawv o

szczeqólnvch zasadach przvqotowania i realizacii inwestycii w zakresie dróq

publicznvch z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1496) bvfu 142 wnioski

dla 241 działek o powierzchni 2.0726 ha.

W 2017 r. Wydział GN złożył do Wojewody Śląskiego 29 wniosków

o regulację stanów prawnych 36 działek o łącznej powierzchni 0,4939 ha, zajętych

pod drogi powiatowe w trybie przepisów ań, 73 ustawy - Przepisy wprowadzające

ustawy reformujące administrację publiczną oraz 58 wniosków o regulację stanów

prawnych 107 działek o łącznej powierzchni 71,9453 ha, zajętych pod drogi w trybie

ań.60 ww. ustawy.
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Złożone w 2017 r. wnioski dotyczą nieruchomości położonych

w następujących obrębach:

- Rędziny Wyrazów - gmina Rędziny

- Borowno, Borowno Kolonia, Lubojna, Wierzchowisko - gmina Mykanów

- Kłomnice - gmina Kłomnice

- Małusy Wielki, Łuszczyn - gmina Mstów

- Zrębice l, Kusięta - gmina Olsztyn

- Rudnik Mały - gm, Starcza

- Nowa Wieś, Dąbek - gmina Dąbrowa Zielona

- Lipnik - gmina Janów

- Łojki - gmina Blachownia

lnwestycje i remonĘ wykonane w 2017 roku- Powiat Częstochowski:

Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
w Bogumiłku

Kosź całkowity -778 326,63 zł.

dofinansowanie RPO WSL 2014-2020 - 566 622,84 ż,

wkład własny -211 703,79 zł.

Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego - modernizacja

bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku

Koszt całkowity -918 874§0 zł.

dofinansowanie RPO WSL 2014-2020 - 529 385,95 zł.

wkład własny - 386 579,79 a.

Budowa hali gimnastycznej pray Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wyc howawczym w Bogumiłku

Koszt całkowity - 2 505 287,18 zł., (w tym w 2017r - 1 213 290,00 zł.)

dofinansowanie łącznie - 1 895 830,90 zł., (w tym w 2O17l -974 950,00 zł.)

Wtym:

PFRON - 1 089 730,90 zł, (w tym w 2017r - 479 950,00 zł.)

Ministerstwo SiT - 806 100,00 zł. (w tym w 2O17r - 495 000,00 zł.)

wkład własny - 609 457 ,28 zł. (w tym w 2017 r. - 238 340,00 zł.)
12



Zwiększenie mobilności Subregionu Połnocnego i dostępu do sieci TEN-T

poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna - DW 483 - Mykanów -
DK-l (węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786. Przebudowa DP

1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) - Mykanów (ul. Słoneczna)

Koszt całkowity - 3 756 276,95 zł.

Dofinansowani PROW 2014-2020 - 2 390 119,00 zł.

wkład własny - 1 366 157,95 zł.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego

w Częstochowie - wykonanie szybu i montaż windy

Kosżcałkowity - 417.360,03 zł., (w tym w 2017 r. dokumentacja

projektowa - 14 883,00 zł.)

Dofinansowanie PFRON - 118.343,11 zł, (w tym w 2017 r. - 0,00 zł.)

wkład własny - 299.0,16,92 zł. (w tym w 2017 r, - 14 883,00 zł.)

Zakończenie 30.06,201 8 r.

Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku §tarostwa Powiatowego

w Częstochowie ul. Sobieskiego

Koszt całkowity (z budżetu powiatu) - 11 350,00 zł,

Zakup spłzętu komputerowego na potłzeby Starostwa Powiatowego

w Częstochowie ul. Sobieskiego (serwer, 4 laptopy, macierz dyskowa

z dyskami twardymi)

Koszt całkowity (z budzetu powiatu) - 72 686,75 zł.

Zakup kserografów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie

ul. Sobieskiego

Koszt całkowity (z budzetu powiatu) - 38 130,00 zł.

Szpital w Blachowni ( umowa dzierżawy z dnia 25 czerwca 2013 roku -
dzierżawca: Polska Grupa Medyczna Sp. z o. o )

PGM Sp. z o.o - dzierżawca szpitala w Blachowni w 2017 roku zainwestował

w szpital w Blachowni następujące kwoty:



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

338.356,90 zł.

- sprzęt medyczny, aparatura, wyposażenie: 495.960,30 zł.

Nakłady Polskiej Grupy Medycznej Sp. z o.o na szpital w Blachowni w 2017 roku

łącznie: 834.317,20 ż.
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