INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBRZANY
( OD 01-10-2004 DO 30-09-2005 )

Zestawienie gruntów wg tytułów i rodzajów uŜytkowania z wyszczególnieniem ich
wartości.
Zasób gruntów:
Teren miasta
Powierzchnia w ha
Teren gminy
84.8875 ha
RAZEM:
58.7542 ha 143.6417 ha

Wartość w zł
712.827,22
288.897,28
1.001.724,50

W tym:
Nieruchomości oddane w uŜytkowanie wieczyste
osobom prawnym i fizycznym:
• Teren miasta

122.882.75

• Teren gminy

0,5425 ha

119.696,00
3.186,75
28.4407 ha
28.9832 ha

RAZEM:

Nieruchomości oddane w uŜytkowanie
zakładom .organiz. społecznym (ZGKiM
,OSP, szkoły, LZS,UM)

• Teren miasta
• Teren gminy
RAZEM:
199.867,00
42.780,00
242.647,00
8.5990 ha 2.5072 ha
11.1062 ha

Zestawienie budynków i budowli wg tytułów władania i rodzajów uŜytkowania wraz
z ich wyceną:
Zasób:
wartość:
8.854.091,70
3.571.998,70
12.426.090.40
• Teren miasta
• Teren gminy
RAZEM:

W tym:
Nieruchomości oddane w uŜytkowanie
Zakładom, organizacjom społecznym (OSP,
szkoła, cmentarz)
1.211.436,00
257.127,00
1.468.563.00
• Teren miasta
• Teren gminy
RAZEM:

Ogółem zasób mienia w złotych : 13.427.814,90
• miasto
• gmina
9.566.918,92
3.861.008,19
412.783,17
2.677.174,64
40.483,69
59.780
3.190.221.50

Inne składniki mienia:
środki transportowe
maszyny, urządzenia programy
narzędzia
specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty
RAZEM:

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złoŜenia poprzedniej informacji w
2004 r nastąpiły z powodu :
1) Do rubryki „zasób gruntów" - miasto Dobrzany pow. 85.7778 ha o wartości 717.297,49 zł,
odliczono powierzchnię 2.2142 ha o wartości 15.010,47 zł, jako nieruchomości zbyte :
sprzedaŜ, podział geodezyjny. Następnie doliczono powierzchnię 1.3239 ha o wartości
10.540,20 zł jako nieruchomości przyjęte, z podziałów gruntów ,komunalizacji mienia
Skarbu Państwa.
Do rubryki: „ środków trwałych" w mieście Dobrzany od wartości: 8.856.547,05 zł
odliczono kwotę : 2.455,35 zł jako rozchód budynków, który uległ rozbiórce - budynek na
skupie Ŝywca.

Do rubryki: „ zasób gruntów" — gmina Dobrzany o powierzchni 60.4872 ha i wartości
290.555,78 zł, doliczono powierzchnię 2.6028 ha o wartości 74.090,00 zł, jako
nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa ,od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulinie oraz
wynikłe z podziałów geodezyjnych gruntów a następnie odliczono pow. 4.3358 ha o
wartości 75.748,50 zł jako grunty sprzedane, przekazane do ZGM, i które uległy
podziałom geodezyjnym gruntów.
Do rubryki „ środki trwałe „- gmina Dobrzany o wartości 3.561.320,24 zł odliczono
wartość środków trwałych w wysokości 44.779,26 zł jako sprzedane, przekazane do
administrowania ZGM w Dobrzanach ,następnie doliczono kwotę 55.457,72 zł, jako
nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa i od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulinie.
2) Nie uległy zmianie nieruchomości oddane w uŜytkowanie zakładom i organizacjom
społecznym, ZGM, szkoły, stany te pozostały w wysokości z 2004 roku.
3) Nie uległy równieŜ zmianie nieruchomości oddane w uŜytkowanie wieczyste zakładom,
organizacjom społecznym , ZGM, szkoły, stany te pozostały w wysokościach z 2004 roku.
4) W pozycji maszyny i urządzenia dodano kwotę 16.795,10 tj. w Dz.750 Administracja
dodano wartość 4.762 zł, dotyczy to zakupu nowego sprzętu komputerowego i
modernizacji, w Dz. 921 Kultura i Sztuka dodano wartość 7.875,10 zakup 3 nowych
zestawów komputerowych , zdjęto wartość 2.881,03 likwidacja sprzętu, w Dz. 853 Opieka
Społeczna dodano wartość 4.158 zakup zestawu komputerowego. Przeniesienia między
działami tj. z Dz.921 Kultura i Sztuka przeniesiono wartość 4.670,85 ( zestaw
komputerowy) do Dz. 750 Administracja.
W Dz. 900 Gospodarka Komunalna dopisano pozycję specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty i dodano wartość 59.780 zakup koparko-ładowarki.

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

Lp.
1.
2.
3.

FORMA WŁADANIA
DzierŜawa mienia
UŜytkowanie wieczyste
SprzedaŜ nieruchomości

4.

Przekształcenie prawa uŜytkowania w prawo
własności gruntu

DOCHÓD
60.256,00 zł
19.686,00 zł
97.160,00 zł w tym sprzedaŜ bieŜąca :
71.530,00 zł
2.856,00 zł

SprzedaŜ nieruchomości gminnych :
1) sprzedaŜ lokali i budynków mieszkalnych
9 sztuk
2) sprzedaŜ działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
l sztuka
3) sprzedaŜ działki pod zabudowę garaŜową
l sztuka
4) sprzedaŜ działek rolnych
2 sztuki
5) sprzedaŜ działek na powiększenie nieruchomości 2 sztuki

W okresie objętym informacją nie wystąpiły inne zdarzenia, niŜ przedstawione, a mające
wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia gminy (inne składniki mienia do pkt 4)
Dział

grupa

BO: 01-01-2005
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Maszyny i
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programy
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Komunaln a urządzenia
Specjalistyczne
maszyny ,urządz
Śr.transport
900Maszyny i
Wodociągi urządzenia
900Maszyny i
Oczyszczal urządzenia
Narzędzia
nią
Śr.transport
754 -OSP
Śr.transport
Maszyny i

Likwidacja
SprzedaŜ/
2005/
—

Stan na 3009-2005r

4.570 33.053,24

Zakupy,
Przejęcia/
2005/
—

3.928,24

—

—

3.928,24

—

24.616,85

—

87.280,48
265.110,94
76.616,08

24.616,85
87.280,48
256.916,09
76.616,08

8.194,85

220.443,78
13.456,69

59.780

4.570
33.053,24

220.443,78
59.780
13.456,69

3.245,70

3.245,70

2.016.680,97
—
7.430,45 3.121,50

2.016.680,97
7.430,45
3.121,50

308.924,50
54.086,98

308.924,50
54.086,98

urządzenia
921-Kultura i Maszyny i
Sztuka
urządzenia
RAZEM

4.670,85

7.875,10

4.670,85

7.875,10

3.119.042,40

75.849,95

4.670,85

3.190.221,50

