INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na
I.

31.12.2017r.

Dane dotyczące praw własności
Ogółem wartość środków trwałych na 31.12.2017 r. wynosi 29.178.424,69 zł.
1. Grunty ogółem, gr 0- wartość 605.693,14 zł.
 działka rolna o pow. 0,47 ha nabyta aktem notarialnym w 1991 r.
 działka pod hydrofornię w Kuczyźnie o pow. 0,1775 m2 nabyta aktem notarialnym w
1992 r.
 działka o pow. 1,66 ha pod oczyszczalnię ścieków otrzymano aktem darowizny w 1991
r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
 działka o pow. 1,70 ha pod buchtą w Stolnikach nabyta aktem darowizny w 1997 r. od
GS Regnów
 działka o pow. 0,44 ha Nr 814/1 i o pow. 0,19 ha Nr 814/3 pod budynkami Urzędu
Gminy przekazana decyzją Wojewody
 drogi na działkach o pow. 2,72 ha przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu
Państwa nieodpłatnie
 plac szkolny w Sierzchowach 3,28 ha Nr 313,w Grabicach o pow. 2,00 ha Nr 555, w
Cielądzu o pow. 1,95 ha Nr 193, w Komorowie o pow. 0,1202 ha Nr 145, w
Sanogoszczy o pow. 0,58 ha Nr 178 wszystkie przekazane decyzją Wojewody
 grunty Niemgłowy o pow. 0,56 ha przekazane decyzją Wojewody
 działka pod OSP Ossowice o pow. 0.52 ha , pod OSP Brzozówka o pow.0,15 ha
przekazane decyzją Wojewody
 park w Cielądzu o pow. 9,86 ha przekazany Decyzją Wojewody
 działka na Osiedlu w k. Regnowa o pow. 0,06 ha, dz. w Kuczyźnie opow. 0,2690 ha
 drogi wewnętrzne na osiedlu k/cmentarza o pow. 1,05 ha przekazane nieodpłatnie
decyzją Wojewody
 przekazane decyzją Wojewody działki, nieużytek o pow. 0,10 ha i o pow. 0, 21 ha pod
wieżą ciśnień
 przekazana nieodpłatnie działki o pow.0,1245 ha przez Agencję Nieruchomości
Rolnych na drogę gminną w Cielądzu w k. Pałacu
 grunty przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach pow.0,1474 ha nabyte umową
darowizny od Powiatu Rawskiego w 2009 r.
 grunty rolne o pow. 9,3181 ha , wartość 184.585,00 zł. zostały przejęte w wyniku
komunalizacji Decyzjami Wojewody
 grunty pod drogami o pow. 143,10 ha, wartość 293.288,00 zł. zostały przejęte w wyniku
komunalizacji Decyzjami Wojewody
 grunty o pow. 0,1251 ha nabyte aktem notarialnym pod drogę w Ossowicach wartość
13.657,77 zł.
 grunty o pow. 0,1688 ha darowizna pod drogę w Niemgłowach, wartość 2.000,00 zł.
 grunty o pow. 0,14 ha nabyte aktem notarialnym pod drogę w Niemgłowach wartość
2.200,00 zł.
 grunty rolne o pow.1,72 ha w Grabicach , wartość 17.250,00 zł. zostały przyjęte w
wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN.V.7723R/1602
 grunty orne o pow.0,775 ha w Małej Wsi wartość 8.550,00 zł. zostały przejęte w
wyniku komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN.V.7723R/1607
 działka pod OSP Sierzchowy pow.0,1167 ha wartość 15.000,00 zł. przejęte w wyniku
komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN-IV.7532.124.2012.AA
1



2.

3.

4.

5.

grunty rolne o pow.6,51 ha w Brzozówce wartość 8.000,00 zł. zostały przejęte w wyniku
komunalizacji decyzją Wojewody Nr GN-IV.7532.594.2012.HC
 Działka w Gułkach (Dom Starców Nr 34/2) pow. 0,28ha wartość 280,00 zł. Decyzja
Wojewody G.IV.7228/1250/91
 Działka w Kuczyźnie (pod świetlicą) Nr Nr 43 pow.1,1820 wartość 1.180,00 zł. Decyzja
Wojewody GN-IV.7510.67.2011.EP
 Przyjęcie gruntów pod buchtą Stolniki dz.217/1, 217/8, 217/9 ha wartość 10.148,00 zł,
Budynki i lokale, gr. 1- ogółem zł. 8.892.382,08 zł.
 budynki administracyjne i gospodarcze Urzędu Gminy wartość 1.458.293,51 zł.
wybudowane przez Urząd Gminy
 sieć teleinformatyczna w budynku Urzędu Gminy wykonana w 2011 r. wartość
19.680,00 zł.
 budynki OSP wartość 1.074.871,57 zł. są wybudowane przez Urząd Gminy
 budynek hydroforni w Kuczyźnie wybudowany przez Urząd Gminy 54.688,95 zł.
 budynek spędowy buchta w Stolnikach otrzymaliśmy aktem darowizny od GS
12.000,00 zł.
 budynek Domu Starców i socjalny zostały zakupione przez Urząd Gminy wartość
105.381,05 zł.
 budynek Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach przekazany umową darowizny przez
Powiat Rawski, akt notarialny z 2009 r. wartość 128.000,00 zł
 budynki szkolne wartość 2.189.966,97 zł.
 budynek mieszkalny w Kuczyźnie wraz ze świetlicą wiejską 122.641,49 zł.
 Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Cielądzu
wybudowana przez Gminę w 2004 r. wartość, 2.141.961,70 zł. i ogrodzenie wokół
budynków 104.037,65 zł.
 zakupiono wiatę przystankową w Cielądzu, Gortatowicach, Mroczkowicach,
Komorów, Sutek, Ossowice 26.400,73 zł,
 Budynek mieszkalny i świetlica wiejska w Komorowie 170.592,36 zł.
 Budynek Gminny Dom Kultury w Cielądzu 1.261.849,14 zł.
 Budynek po byłej szkole w Grabicach wraz z budynkiem gospodarczym: 22.016,96 zł,
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. 2 - wartość 17.463.619,25 zł.
 wodociągi, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, hydrofornia, stacje uzdatniania wody
wartość ogółem 6.652.120,91 zł.
 budowle w Szkołach: Cielądz i Sierzchowy wartość 88.389,11 zł.
 infrastruktura transportu wartość 9.661.019,41 zł.
 oświetlenie uliczne wartość 30.276,35 zł.
 odwodnienie budynku Urzędu Gminy 24.979,50 zł.
 Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach 233.671,10 zł,
 Rewitalizacja parku w Cielądzu wartość 612.825,63 zł.
 Rewitalizacja Alei Zabytkowej w Stolnikach 160.337,24 zł,
Kotły, maszyny energetyczne, gr. 3 - wartość 507.306,39 zł.
 kotłownia olejowa w budynku UG / wartość 41.300,91 zł. zakupiona przez Urząd
Gminy
 kotłownia olejowa w budynku Szkoły w Sierzchowach wartość 178.518,90 zł.
 kotłownia olejowa przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Cielądzu
wartość 287.486,58 zł.
Maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe wartość, gr. 4 - 412.399,45 zł.
 Publiczne Gimnazjum Cielądz – zestawy komputerowe 16 szt. w kwocie 57.349,16 zł,
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Szkoła Podstawowa Sierzchowy – zestawy komputerowe 4 szt. w kwocie 13.880,68 zł,
Szkoła Podstawowa Cielądz – zestawy komputerowe 18 szt., zmywarka – wartość
69.640,32 zł,
 GZEASZ – zestawy komputerowe, drukarka wartość całkowita 12.737,60 zł,
 GOPS – zestawy komputerowe, drukarki, zasilacze wartość całkowita 16.213,38 zł,
 Urząd Gminy – zestawy komputerowe, drukarki, telefax, kserokopiarki, zestaw PSION,
serwerownia - wartość całkowita 200.255,35 zł,
 pompa głębinowa hydrofornia Sierzchowy wartość 13.723,38 zł,
 pompa głębinowa stacja wodociągowa Cielądz – 9.721,14 zł.
 pompa głębinowa SUW Sierzchowy – 9.528,44 zł.
 pompa głębinowa SUW Kuczyzna – 9.350,00 zł.
Specjalistyczne maszyny i urządzenia, gr. 5 - wartość 32.701,20 zł.
 kosiarka samojezdna /środki własne Gminy/, wartość 7.550,00
 odśnieżarka spalinowa zakup II.2010.ze środków Gminy, wartość 3.850,00 zł.
 kosiarka samojezdna zakup IV.2010. ze środków Gminy, wartość 21.301,20 zł.
Urządzenia techniczne, gr. 6 - wartość 11.395,84 zł.
 dmuchawa na oczyszczalni ścieków wartość 5.874,64 zł.
 zakupiono mieszadło na oczyszczalni ścieków wartość 5.521,20 zł.
Środki transportowe, gr. 7 - wartość 765.839,68 zł.
 samochody strażackie 323.274,70 zł.
 autobus Jelcz do dowozu dzieci Osinobus 331.779,00 zł.
 zakupiono samochód osobowy Fiat Panda w III 2007 r. z własnych środków wartość
29.355,98 zł.
 zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia XII 2009 r. z własnych środków Gminy
wartość 43.300,00 zł.
 samochód IVECO 38.130,00 zł.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, gr. 8 - wartość 487.087,66 zł.
 Publiczne Gimnazjum w Cielądzu: kserokopiarka, drukarki, wyposażenie Sali
gimnastycznej, tablica interaktywna i telewizor 58.508,50 zł.
 Szkoła Podstawowa w Cielądzu: kserokopiarka. Urządzenie drukująco-kopiujące,
drukarka laserowa, telewizor, zestaw multimedialny, tablice interaktywne, zestawy
głośnikowe, wyposażenie placu zabaw, zakupy w ramach projektu Nowe Skrzydławyposażenie pracowni w sprzęt TIK: 136.458,83 zł.
 Szkoła podstawowa Sierzchowy: tablica interaktywna, zestaw regałów, zmywarka,
wyposażenie placu zabaw, zakupy w ramach projektu Sposób na wiedzę – wyposażenie
pracowni przyrodniczej i komputerowej w sprzęt TIK: 114.113,30 zł.
 drukarka laserowa GZEASZ 1.670,42 zł.
 zakupiono meble, biurko /GOPS/ 1.355,19 zł.
 kserokopiarka /GOPS/ wartość 1.500,00 zł.
 urządzenie wielofunkcyjne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r.,
/GOPS/ wartość 6.950,00 zł.
 zakupiono krzesła, regał ze środków Wojewody wartość 1.172,16 zł.
 szatnia z konstrukcji stalowej OSIR 58.000,00 zł.
 wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Cielądzu 67.892,16 zł.
 Zestaw ratowniczy PSP-R1 z deską o wartości 4.968,00 zł.
 Zakupiono zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości 28.499,10 zł,
 Zakupiono stoły wystawiennicze do OSP Sierzchowy o wartości 6.000,00 zł,
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II.

Zmiany w stanie mienia komunalnego
w gr.0 grunty zmniejszono wartość o 612.975,63 zł., oraz zwiększono o kwotę 10.148,00 zł.
 Przekazanie Działka w Ossowicach Nr 279/2 pow.0,15 ha wartość 150,00 zł.
 przyjęcie gruntów pod buchtą Stolniki dz.217/1, 217/8, 217/9 ha wartość
10.148,00 zł,
 Rewitalizacja parku w Cielądzu wartość 612.825,63 zł. 9 (przeniesienie do gr.2)
w gr.1 Budynki i lokale zwiększono wartość o 8.429,19 zł.
 Przebudowa łazienki w szkole podstawowej w Sierzchowach 8.429,19 zł,
w gr.2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększono wartość o 1.291.802,23 zł. oraz
zmniejszono o 76,81 zł.
 Przebudowa drogi gminnej w Łaszczynie: 326.889,93 zł.
 Remont drogi gminnej w Niemgłowach 42.106,00 zł.
 Remont dróg gminnych 149.643,43 zł.
 Rewitalizacja parku w Cielądzu wartość 612.825,63 zł. (przeniesiono z gr.0)
 Rewitalizacja Alei Zabytkowej w Stolnikach 160.337,24 zł,
 Likwidacja śmietnika przy szkole Podstawowej w Sierzchowach: 76,81 zł,
w gr. 4 maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe, zwiększono wartość o 5.000,00 zł.
oraz zmniejszono wartość o 64.980,81 zł.
 Zakup Kserokopiarki do Urzędu Gminy 5.000,00 zł,
 Wyksięgowanie zestawów komputerowych w Szkole podstawowej w Sierzchowach
64.980,81 zł,
W gr.6 urządzenia techniczne zmniejszono wartość o kwotę 2.126.189,90 zł,
 przekazano 165 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wartość ogółem
2.122.189,90 zł. /protokół nieodpłatnego przekazania przydomowych oczyszczalni
ścieków wybudowanych w 2012r. na rzecz jej dotychczasowych użytkowników/
 waga samochodowa wartość 4.000,00 zł.
w gr.7 środki transportowe zmniejszono wartość o kwotę 21.410,41 zł.
 likwidacja samochodu osobowego fiat UNO 21.410,41 zł.
w gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości , zwiększono wartość o 179.702,42 zł.
 Zakupiono zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości 28.499,10 zł,
 Zakupiono stoły wystawiennicze do OSP Sierzchowy o wartości 6.000,00 zł,
 Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w szkole Podstawowej w Cielądzu
w ramach projektu Nowe Skrzydła (13 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne,
drukarka, tablica TouchBoard, kontroler bezprzewodowy, router, zasilacz, serwer,
klimatyzator) na kwotę 64.683,32 zł,
 Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w
Sierzchowach w ramach projektu Sposób na Wiedzę (14 laptopów, urządzenie
wielofunkcyjne, drukarka, tablica TouchBoard, projektor, ekran elektryczny,
kontroler bezprzewodowy, router, zasilacz, serwer, klimatyzator, oraz
wyposażenie pracowni przyrodniczej) na kwotę 80.520,00 zł,
III.
Dane o uzyskanych dochodach
 czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1.402,60 zł,
 za użytkowanie wieczyste gruntu 600,00 zł,
 czynsz z lokali mieszkalnych i użytkowych 36.448,11 zł,
 wpływy z usług 22.658,83 zł,
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