INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBRZANY
( OD 01-10-2003 DO 30-09-2004 )

Zestawienie gruntów wg tytułów i rodzajów u ytkowania z wyszczególnieniem ich
warto ci.

Zasób gruntów:
•
•

Powierzchnia w ha
85.7778 ha
60.4872 ha

Teren miasta
Teren gminy

RAZEM :

146.2650 ha

Warto w zł
717.297,49
290.555,78
1.007.853,27

W tym :
Nieruchomo ci oddane w u ytkowanie wieczyste
osobom prawnym i fizycznym:
•
•

Teren miasta
Teren gminy

RAZEM :

28.4407 ha
0,5425 ha

119.696,00
3.186,75

28.9832 ha

122.882,75

Nieruchomo ci oddane w u ytkowanie
zakładom .organiz. społecznym
(ZGKiM ,OSP, szkoły, LZS,UM)

•
•

Teren miasta
Teren gminy

RAZEM:

8.5990 ha
2.5072 ha

199.867,00
42.780,00

11.1062 ha

242.647,00
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Zestawienie budynków i budowli wg tytułów władania i rodzajów u ytkowania
wraz z ich wycen :
Zasób :

warto
•
•

Teren miasta
Teren gminy

RAZEM:

:

8.856.547,05
3.561.320,24
12.417.867,29

W tym :
Nieruchomo ci oddane w u ytkowanie
Zakładom, organizacjom społecznym
( OSP, szkoła, cmentarz )
•
•

Teren miasta
Teren gminy

RAZEM :

Ogółem zasób mienia w złotych :
•
•

miasto
gmina

1.211.436,00
257.127,00
1.468.563,00

13.425.720,56
9.573.844,54
3.851.876,02

Inne składniki mienia :
rodki transportowe

412.783,17

maszyny, urz dzenia
programy

2.663.260,57

narz dzia

40.483,69

RAZEM :

3.116.527,43
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Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od zło enia poprzedniej informacji
w 2003 r nast piły z powodu :
1) Do rubryki „zasób gruntów” – miasto Dobrzany pow. 86.3139 ha o warto ci 716.976,05
zł, odliczono powierzchni 0.5881 ha o warto ci 7.178,56 zł , jako nieruchomo ci zbyte
: sprzeda . Nast pnie doliczono powierzchni 0.0520 ha o warto ci 7.500,00 zł jako
nieruchomo ci przyj te, wykup gruntów od osób fizycznych.
Do rubryki : „ rodków trwałych” w mie cie Dobrzany do warto ci : 7.791.014,63 zł
doliczono kwot : 24.694,84 zł z tytułu wykup budynku mieszkalnego przy ul.
wierczewskiego 6 od osób fizycznych , oraz odliczono kwot : 1.065.532,45 zł
tytułem przej cia rodków trwałych : budowa ul. Krótkiej w Dobrzanach – 49.997,57,
budowa kanalizacji ul. Mickiewicza -1.000.822,21, budowa kanalizacji przej cie pod
rzek P zink - 14.712,67 zł. Nast pnie odliczono warto 24.694,84 zł – rozbiórka
budynku przy ul. wierczewskiego 6.

Do rubryki : „ zasób gruntów” – gmina Dobrzany o powierzchni 57,1406 ha i warto ci
305.487,98 zł, doliczono powierzchni 5,3869 ha o warto ci 23.082,00 zł, jako
nieruchomo ci przej te od Skarbu Pa stwa w drodze komunalizacji mienia, a
nast pnie odliczono pow. 2.0403 ha o warto ci 38.014,20 zł jako grunty zbyte ( sprzeda
nieruchomo ci).
Do rubryki „ rodki trwałe „- gmina Dobrzany o warto ci 3.250.293,31 zł doliczono
warto
rodków trwałych w wysoko ci 16.713 zł z tytułu przej tych budynków od
Skarbu Pa stwa w drodze komunalizacji mienia, doliczono kwot 389.026,93 zł tytułem
wykonanych inwestycji : kanalizacja Szadzko- Odargowo - 290.317,40, ,kanalizacja
Szadzko-Odargowo 74.570,25 sie wodoci gowa do budynku w Szadku Nr 32 o
warto ci 1.825,80 zł, sie wodoci gowa – 22.313,48 zł w Szadzku, oraz odliczono warto
94.713,00 zł, jako budynki sprzedane na terenie gminy i przekazane do
administrowania ZGM.
2) Nie uległy zmianie nieruchomo ci oddane w u ytkowanie zakładom i organizacjom
społecznym, ZGM, szkoły, stany te pozostały w wysoko ci z 2003 roku.
3) Nie uległy równie zmianie nieruchomo ci oddane w u ytkowanie wieczyste zakładom,
organizacjom społecznym , ZGM, szkoły , stany te pozostały w wysoko ciach z 2003
roku.
4) W pozycji maszyny i urz dzenia dodano kwot 64.647,89 tj. w Dz.750 Administracja
dodano warto 45.858,21 zł, dotyczy to zakupu nowego sprz tu komputerowego i
modernizacji oraz zakupu programu komputerowego o warto ci 4.995,90 zł, w Dz. 921
Kultura i Sztuka dodano warto 7.551,88 zakup nowego zestawu komputerowego, w
Dz. 853 Opieka Społeczna dodano warto 6.241,90 zakup dwóch zestawów
komputerowych.

-4-

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własno ci i innych
praw maj tkowych oraz wykonywania zadania, zgodnie z § 9 ust. 5
uchwały Nr VII/51/99 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 czerwca 1999r.

Lp.

FORMA

WŁADANIA

1.

Dzier awa mienia

2.

U ytkowanie wieczyste

3.

Sprzeda nieruchomo ci

4.

Przekształcenie prawa u ytkowania w prawo
własno ci gruntu

DOCHÓD
62.980,00 zł

16.274,00 zł
164.888,00 zł
w tym sprzeda bie ca :
95.962,00 zł
2.421,00 zł

Sprzeda nieruchomo ci gminnych :
1) sprzeda lokali i budynków mieszkalnych
2) sprzeda działek pod zabudow
mieszkaniow jednorodzinn
3) sprzeda działki pod zabudow gara ow
4) sprzeda działek rolnych

16 sztuk
1 sztuka
2 sztuki
1 sztuka

W okresie obj tym informacj nie wyst piły inne zdarzenia, ni przedstawione, a maj ce
wpływ na stan mienia komunalnego.
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Informacja o stanie mienia gminy (inne składniki mienia do pkt 4)
Dział

grupa

851Lecznictwo
Ambulator
yjne
926Kul.Fiz. i
Sport
853opieka
społeczna

Maszyny,
Urz dzenia
narz dzia
Maszyny i
urz dzenia
Maszyny i
urz dzenia

BO :
01-01-2004

Zakupy,
przej cia

Likwidacja
Sprzeda

Stan na
30-09-2004r

4.570

----

---

4.570

33.053,24

----

---

33.053,24

---

3.928,24

---

20.458,85

---

87.280,48

3.928,24

---

14.216,95

6.241,90

750 –
r.transport
87.280,48
Administra
cja
Maszyny i
urz dzenia
252.958,09
programy
76.616,08
900Maszyny i
220.443,78
Gospod.
urz dzenia
Komunaln
a
r.transport
13.456,69
900Maszyny i
Wodoci gi urz dzenia
3.245,70
900Maszyny i
2.016.680,97
Oczyszczal urz dzenia
nia
Narz dzia
7.430,45

-----

-------

----

---

7.430,45

r.transport

3.121,50

----

----

3.121,50

r.transport

308.924,50

----

---

308.924,50

54.086,98

---

---

54.086,98

7.551,88

----

----

7.551,88

8.961,90

-----------

754 – OSP

921Kultura i
Sztuka
RAZEM

Maszyny i
urz dzenia
Maszyny i
urz dzenia

3.107.565,53

--2.720
--------

--------

255.678,09
76.616,08
220.443,78

----

13.456,69
3.245,70
2.016.680,97

3.116.527,43

