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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KŁODAWA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.
I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE
010 ROLNICTWO
- wodociągi wiejskie

-

1.071.546,99
854.866,74

we wsiach: Rycerzew, Podgajew, Straszków, Dąbrówka
Górki, Kobylata Kolonia, Kobylata, Zbójno,Józefów ,Kęcerzyn,Słupeczka
(administrator – Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie)
- gospodarstwo rolne wraz z ogrodzenie

-

127.500,00

- park rodzinny „ALFA” wraz z ogrodzeniem

-

53.560,25

- zestaw zabawowy „Słoń”

-

12.050,00

- plac zabaw Rysiny Kolonia

-

4.920,00

- plac zabaw Korzecznik

-

6.650,00

- altana ogrodowa Wólka Czepowa

-

12.000,00

Zmiany 2011
- zrealizowano i przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie zadanie inwestycyjne pod
nazwą „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach: Janczewy, Bierzwienna Krótka, Kęcerzyn,
Rysiny Kolonia” o wartości 357.932,64 zł,
- zakupiono i zamontowano na terenie parku zieleni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wólce Czepowej
altanę ogrodową o wartości 12.000,00 zł,
- wykonano ogrodzenie betonowe rodzinnego parku rozrywki „ALFA” w Pomarzanach Fabrycznych o wartości
4.280,00 zł,
- zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Korzeczniku o wartości
6.650,00 zł,
- zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw przy Gimnazjum w Rysinach Kolonii o wartości 4.920,00 zł,
- wykonano przyłącze wodociągowe oraz modernizację szamba w miejscowości Kęcerzyn o wartości 5.719,50 zł,
- wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Słupeczka o wartości 6.319,50 zł.
600 TRANSPORT
- wiata przystankowa - 4 szt.
- grunty pod drogami
- ulice, drogi, place
w tym: drogi gminne ok. 140 km:46 ciągów drogowych
(część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji)

-

22.619.608,81
13.340,40
2.381.084,82
20.225.183,59

Zmiany 2011
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami na
łączną wartość 3.802,00 zł.
700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

-

5.881.085,85

- grunty komunalne
w skład których wchodzą :

-

3. 638.574,43

grunty rolne
lasy i tereny zielone,
ogródki działkowe,
działki budowlane (budynki jednorodzy.)
działki przem - hand.

-

21,76 ha - wydzierżawione osobom fizycznym
10,17 ha
14,45 ha w zarządzie
15,73 ha w tym użytkowanie wieczyste 11,1 ha
4,65 ha w dzierżawie

- chłodnia do przechowywania zwłok
- kontenery - 6 szt.
- ciągnik rolniczy POL-MOT
- kanał deszczowy
- kanał deszczowy ul. Aleja 1000-lecia
- kanał deszczowy w ulicach : Barbary, Zawodnia, Zielona, Jasna,
Niezłomnych, św. Ducha, Wyżynna, Lipowa, Gruntowa, Polna
- zalicznikowa instalacja oświetlenia drogowego ul. Przedecka
- tablice informacyjne szt. 4

-

35.000,00
16.065,00
137.860,00
267.360,00
221.286,02

-

1.459.779,98
95.160,52
9.999,90

Zmiany 2011
1/ dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę 134.944,26 zł,
2/w wyniku komunalizacji, decyzji podziałowych oraz wykupu działek na stan środków trwałych przyjęto grunty
o łącznej wartości 37.943,75 zł,
3/zakup działki o numerze geodezyjnym 858, pow. 0,0482 ha za kwotę 1.928,00 zł,
4/przyjęto na stan środków trwałych budowę zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości
Kłodawa ul. Przedecka o wartości 95.160,52 zł
5/zakupiono i przyjęto na stan środków trwałych tablice informacyjne związane z promocją pozyskania środków
finansowych z WRPO szt.4 o łącznej wartości 9.999,90 zł,
Przewidywane dochody w dziale 700 w 2012 r. wynoszą 568.500,00 zł
Dochody uzyskane za rok 2011 w dziale 700 wynoszą 485.471,35 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

45.911,70

- sprzęt ratownictwa drogowego
- aparat powietrzny BD96 AS szt. 2
- wrota garażowe
- przemysłowa brama garażowa

14.530,20
7.918,00
15.563,51
7.899,99

-

Zmiany 2011
- zakupiono i wykonano montaż przemysłowej bramy garażowej w budynku garażowym jednostki OSP
Kłodawa
o wartości 7.899,99 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

- środki transportu ( 1 autobus dowożący dzieci do szkół)
oraz mienie Gminy przekazane w użyczenie na okres 20 lat dla Stowarzyszenia
„Z edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, 50 lat dla Stowarzyszenia
„Przyjaciół Szkół Katolickich” prowadzącym szkoły podstawowe na terenie
Gminy Kłodawa

1.154.668,33
289.140,08

- ogólna wartość budynków i innych środków trwałych
- budynek szkoły w Dębinie
- budynek kotłowni w Dębinie
- biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dębinie
- piec C.O. w Dębinie
Zmiany 2011

-

575.560,93
221.817,87
50.289,00
10.181,14
7.679,31

- sprzedaż autobusu szkolnego za kwotę 10.000,00 zł,
- przyjęto na stan środków trwałych mienie po zlikwidowanej szkole podstawowej w Dębinie o łącznej wartości
289.967,32 zł
921 KULTURA I SZTUKA
- budynki świetlic wiejskich
- Świetlica w Bierzwiennie
- Świetlica w Kęcerzynie
- Świetlica w Słupeczce
- zestaw zabawowy „MICHAŁ”
- nakłady na modernizację świetlicy wiejskiej w Górkach
- projektory kinowe AP 625 szt. 2

-

-

187.294,60

124.571,44
3.000,00
2.633,00
7.200,00
29.890,16
20.000,00

Zmiany 2011
1/poniesiono nakłady na modernizację świetlicy wiejskiej w Górkach o wartości 29.890,16 zł,
2/zakup używanych projektorów kinowych AP 625 szt. 2o wartości 20.000,00 zł,
851 OCHRONA ZDROWIA
- sprzęt medyczny

-

48.064,49

-

48.064,49

Planowane dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego na rok 2012 r. wynoszą 10.000,00 zł.
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2011 wynoszą 4.604,92 zł.
852 POMOC SPOŁECZNA

-

27.255,84

- budynek garażowy

-

27.255,84

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

2.381.804,21

- budynek klubowy

-

250.997,33

- stadion sportowy wraz z ogrodzeniem

-

112.413,91

- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci

-

29.957,10

- boisko ORLIK 2012

-

1.988.435,87

750 ADMINISTRACJA

-

674.473,81

- budynek UMiG w Kłodawie
- kotły c.o.
- sprzęt komputerowy

-

432.162,40
20.176,78
64.748,32

- urządzenia techniczne (radiotelefon -2, centrala telefoniczna,

-

20.322,77

centrala alarmowa)
- kamera video PANASONIC

-

4.699,00

- samochód Volkswagen

-

106.156,50

- kserokopiarka - 1 szt.

-

3.538,00

- urządzenie ochrony sieci komputerowej Gatedefender Integra „Panda”

-

6.464,78

- namioty promocyjne szt. 2

-

10.568,86

- serwer Jujitsu Econel 200

-

5.636,40

Zmiany 2011
1/przyjęto na stan środków trwałych serwer Jujitsu Econel 200 o wartości 5.636,40 zł
II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)
OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE

893.483,42

Zmiany 2011
1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 59.350,13 zł,
2/przyjęto od Szkoły Podstawowej w Dębinie sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 74.413,31 zł.
III. DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE (030)
OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

294. 000,00

Gmina Kłodawa posiada udziały w trzech spółkach:
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” Sp. z. o.o. w Koninie
254 udziały po 500,00 zł na wartość

127.000,00

- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z. o. o w Kaliszu
162 udziały po 1000,00 zł na wartość

162.000,00

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie
5 udziałów po 1.000,00 na wartość

5.000,00

Zmiany w 2011 r.
- Gmina Kłodawa na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 9776/2011 wniosła wkład pieniężny na
kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z o.o. z siedzibą w Koninie –
wartość udziałów 5.000,00 zł
Przewidywane przychody w 2012 r.
Oświetlenie Uliczne i Drogowe - 100,00 – dywidenda od spółki
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)

274.190,29

OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG w KŁODAWIE
Zmiany 2011
1/ dokonano zakupu programu komputerowego na kwotę 876,99 zł.
MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG OGÓŁEM 34.985.198,05

V.

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ ZARZĄDU BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)
- budynki:
- budynki mieszkalne
- 65 szt.
- lokale użytkowe
- 3 szt.
- budynki niemieszkalne - 24 szt.
w tym: garaże, magazyny, warsztaty, szalety, kontener magazynowy

-

13.514.657,00

-

8.348.847,00
66.511,00
290. 925,00

- budowle – 5 szt.
w tym: ogrodzenie, oświetlenie, droga wewnętrzna, szambo

-

26.745,00

- środki transportu / 21 szt. /

-

1. 176.139,00

w tym: samochody osobowo-towarowe /Lublin,Nysa,Mercedes/ - 3 szt.
pojazdy specj. / Star kontener ,Mann kompaktor,
samochód do wywozu odpadów SCANIA/
- 3 szt.
inne / przyczepy, ciągniki, naczepy /
- 14 szt.
- maszyny i urządzenia techniczne

- 12 szt.

91.602,00
779.381,00
305.156,00

-

3. 333. 887,00

-

262.971,00

w tym: kotłownia olejowa , przenośniki taśmowe, kruszarka, młynek,
waga wjezdna )
- urządzenia techniczne

- 18 szt.

w tym: zagęszczarka do gruntu, kosiarka rotacyjna,
młot wyburzeniowy, wibroprasy, formy do kostki, równiarka drogowa,
zamiatarka chodnikowa, oczyszczalnia, kocioł C.O. )
- zespoły komputerowe

-

-

8.632,00

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013)
332.918,00
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(programy komputerowe)
44.716,00
Zmiany
1/ zakupiono środki trwałe – oczyszczalnia ścieków COV typ VH8C o wartości 4.945,00 zł,
2/ zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 7.371,00 zł tj. pilarka spalinowa, agregat prądotwórczy, kosiarka
spalinowa, drukarka laserowa, migotam z wyposażeniem do spawania, zestaw komputerowy 1 szt.
3/ zwiększono wartość budynków mieszkalnych o kwotę 85.032,00 zł stanowiąca udział Gminy w pracach
remontowo - modernizacyjnych polegających na ocieplaniu bloków mieszkalnych oraz o wartość dociepleń
budynków komunalnych na kwotę 10.351,00 zł.
4/ zmniejszono wartość:
- budynków mieszkalnych w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 83.598,00 zł
5/ zlikwidowano pozostałe środki trwałe, drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie nie nadające się do dalszego
użytkowania o łącznej wartości 10.3 07,00 zł,
Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem
Przewidywane dochody w 2012r. ZBiUK
Budynki mieszkalne
lokale użytkowe
Środki transportowe
Maszyny i urządzenia tech.
Urządzenia techniczne

2.051.160,00
336.134,00
599.682,00
604.643,00
109.329,00

-

13.892.291,00 zł

Przewidywane nakłady w 2012r. ZBiUK
2.051.160,00
332.896,00
598.100,00
601.560,00
119.753,00

Pozostałe środki trwałe
RAZEM

132.050,00
3. 832.998,00

128.160,00
3.831.629,00

VI.

MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W KŁODAWIE

1.

ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

-

21.884.589,33

-

1.128.824,88
567.240,94

-

2.788.741,08
516.788,49
2.526.988,67
6.859.340,52

-

5.164.207,24

-

1.941.754,12

środki transportu
- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji STAR LE
- inne środki transportu

-

282.251,54
108.451,85

2.

-

214.256,86

budynki
- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwieńskiej
- budynek stacji wodociągowej w Lubońku
budowle
- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami
- studnie głębinowe
- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami
- sieć kanalizacyjna, kolektory
- oczyszczalnia ścieków
- oczyszczalnia ścieków w Staszkowie, kanalizacja sanitarna
w Staszkowie i Straszkówku

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013 )

Zmiany 2011
1/ przyjęto na stan środków trwałych sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach: Janczewy,
Rysiny Kolonia, Bierzwienna Krótka, Kęcerzyn o łącznej wartości 357.932,64 zł.
2/likwidacja środka transportu Polonez TRUCK o wartości 29.982,66 zł
3/zakup wyposażenia pozostałych środków trwałych na kwotę 22.708,44 zł
Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem

-

22.098.846,19

VII. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLE
1. ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

-

9.397.287,48

- budynki 7 placówek oświatowych
- ogrodzenie, nawierzchnia tarasu
- boisko wielofunkcyjne
- plac zabaw - ogródek jordanowski
- studnia
- szambo
- kanał c.o. i rurociągi
- kotłownia
- zespoły komputerowe, rejestratory
- kserokopiarki
- kuchnia elektr.
- patelnia elektr.
- kocioł warzelniany
- patelnia elektr., kuchnia elekt., sprzęt rekreacyjno sportowy, wyposażenie
kuchnia elektryczna, zmywarka
II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013)
III. KSIĘGOZBIÓR ( 014 )
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ( 020 )

-

8.044.548,98
245.679,84
339.952,80
16.999,00
9.594,82
42.120,80
117.563,30
457.427,90
33.252,33
12.890,78
7.307,80
18.127,03
7.442,00
44.380,10

-

1.744.977,43
147.674,88
65.317,89

Zmiany 2011

1/ dokonano likwidacji placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej w Dębinie, w wyniku której wartość
środków trwałych przyjęto na stan Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie o łącznej wartości 289.967,32 zł,
2/ Poszczególne placówki oświatowe dokonały likwidacji na:
a/ wyposażenie - na kwotę 189.590,96 co zmniejszyło wartość konta 013
b/ księgozbiór - na kwotę 11.381,10 co zmniejszyło wartość konta 014
c/ programy komputerowe - na kwotę 7.588,21 co zmniejszyło wartość konta 020
Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem -

11.355.257,68

Przewidywane dochody w dziale 801 w 2012 r. wynoszą 44.220,00 zł
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane za rok 2011 wynoszą 74.366,13 zł
VIII. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE
1. ŚRODKI TRWAŁE ( 011 )
- budynek OPS
- zestaw komputerowy
- piec konwencyjny
- zmywarki szt.8
- samochód osobowy
- kocioł warzelny elektryczny
- patelnia elektryczna szt.2
- prasowalnica

-

722.923,76
520.135,93
4.443,68
6.730,52
48.482,19
112.700,00
8.193,52
8.238,42
13.999,50

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)

-

251.147,69

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)

-

11.572,80

Zmiany
1/dokonano zakupu pozostałych środków trwałych w kwocie 8.046,37 zł co stanowi wzrost wartości konta 013,
2/zdjęto ze stanu oprogramowanie komputerowe na ogólną kwotę 620,50 zł.
Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem

-

985.644,25 zł

Przewidywane dochody w dziale 852 na 2012 r. wynoszą 29.000,00 zł.
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług opiekuńczych uzyskane za rok 2011
wynoszą 31.724,08 zł
IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY
- BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE
1. SRODKI TRWAŁE ( 011 )
- budynki Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach
- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28
- urządzenia systemu nagłośnienia
- kserokopiarka
- telefax
- projektor
- szafa chłodnicza
- patelnia elektryczna

-

3.737.794,53

-

3.623.010,20
5.550,00
4.300,00
79.908,78
5.307,00
5.548,56
5.019,99
5.100,00
4.050,00

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013 )
3. KSIĘGOZBIÓR ( 014 )
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ( 020)

-

218.738,66
292.593,19
6.937,99

Zmiany w 2011 r.
1/ przyjęto na stan Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie nakłady zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych ” o wartości 779.387,66 zł.
2/przyjęto na stan środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie szafę chłodniczą oraz patelnię
elektryczną na łączna kwotę 9.150,00 zł.
3/przyjęto na stan pozostałych środków trwałych wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
na łączną kwotę 63.497,62 zł,
4/ biblioteka poniosła nakłady na zakup książek w wysokości 22.672,02 zł,
5/ zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę 36.700,00 zł w wyniku przekazania samochodu Mercedes
do ZBiUK Kłodawa.
Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem

-

4.256.064,37

Dochody uzyskane za rok 2011 z tytułu wynajmu pomieszczeń, wykonywanych usług , sprzedaży biletów
wynoszą 85.956,08 zł.

