Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/ 09
Burmistrza Kłodawy
z dnia 12.11.2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
G MINY KŁODAWA

WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2009 R.

I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ
UM i G W KŁODAWIE
010 ROLNICTWO
- wodociągi wiejskie

-

970.327,87
848.127,87

we wsiach: Rycerzew, Podgajew, Straszków, Dąbrówka
Górki, Kobylata Kolonia, Kobylata, Zbójno,Józefów – dł. Ok. 59.393 mb
(administrator – Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie)
- gospodarstwo rolne

-

122.200,00

Zmiany
- przyjęto na stan środków trwałych majątek spadkowy po mieszkańcu Gminy Kłodawa w kwocie 122.200,00 zł,
- budowa wodociągu w ulicach Warszawska i Przedecka o wartości 698.871,39 zł,
- dokonano uzbrojenia nieruchomości gruntowej przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową w sieć wodociągu i
kanalizacji sanitarnej na łączną wartość 592.580,93 zł
- przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie wodociągi w ulicach Warszawska i Przedecka
oraz sieć wodociągu i kanalizacji sanitarnej z zadania inwestycyjnego – uzbrojenie nieruchomości gruntowej na
łączną kwotę 1.064.008,80 zł
600 TRANSPORT
- wiata przystankowa - 4 szt.
- grunty pod drogami

-

21.933.517,16
13.340,40
- 2.290.066,82

- ulice, drogi, place
19.630.109,94
w tym: drogi gminne ok. 140 km:46 ciągów drogowych

-

(część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji)

Zmiany
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto na stan środków trwałych grunty pod drogami na
łączną wartość 68.362,00 zł
- dokonano przebudowy drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno w kwocie 523.335,76 zł
- budowa drogi gminnej Dębina-Leszcze w kwocie 258.607,17 zł
- budowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik w kwocie 187.110,94 zł

- budowa drogi gminnej od granicy gminy Babiak do wsi Korzecznik-Maryniki-Korzecznik Parcele w kwocie
860.061,65 zł
- dokonano sprzedaży działki w kwocie 4.501,80 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
4.202.755,30

-

- grunty komunalne
w skład których wchodzą :

grunty rolne
lasy i tereny zielone,
ogródki działkowe,
działki budowlane
działki przem - hand.

-

3.663.044,28

- 24,1443 ha - wydzierżawione osobom fizycznym
- 10,17 ha
- 14,45 ha w zarządzie
- 8,4663 ha
- 4,65 ha w dzierżawie

- chłodnia do przechowywania zwłok
- kontenery - 6 szt.
- kanał deszczowy
- kanał deszczowy ul. Aleja 1000-lecia

-

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

Zmiany
1/ dokonano sprzedaży działek za łączną kwotę 105.268,9 2 zł
2/ przyjeto na stan środków trwałych grunty o łącznej wartości 23.190,00 zł
3/ przyjęto na stan środków trwałych kanał deszczowy w ulicy Aleja 1000-lecia wybudowany przy realizacji
inwestycji uzbrojenie nieruchomości gruntowej w kwocie 221.286,02 zł.
4/przyjęto na stan gruntów majątek spadkowy po mieszkańcu Gminy Kłodawa – działki rolne o łącznej wartości
248.800,00 zł
Przewidywane dochody w dziale 700 w 2010 r. wynoszą 1.166.000,00 zł
Dochody uzyskane za czwarty kwartał 2008 r. oraz trzy kwartały 2009 r. w dziale 700 wynoszą 964.383,97 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

22.448,20

- sprzęt ratownictwa drogowego
- aparat powietrzny BD96 AS szt. 2

14.530,20
7.918,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

-

901.489,51

- środki transportu ( 2 autobusy dowożące dzieci do szkół)
325.928,58
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
- ogólna wartość budynków i innych środków trwałych
575.560,93

Zmiany
1/ przekazano na stan środków trwałych Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie boisko
wielofunkcyjne o wartości 339.952,80 zł
2/ dokonano likwidacji zespołu komputerowego o łącznej wartości 3.952,16 zł
921 KULTURA I SZTUKA
130.204,44

-

- budynki świetlic wiejskich

- Świetlica w Bierzwiennie
- Świetlica w Kęcerzynie
- Świetlica w Słupeczce

- 124.571,44
- 3.000,00
- 2.633,00

Zmiany
- przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie budynek świetlicy wiejskiej w
Pomorzanach wraz z ogrodzeniem na łączną kwotę 43.510,44 zł
851 OCHRONA ZDROWIA
48.064,49

-

- sprzęt medyczny
48.064,49

-

Planowane dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego na rok 2010 r. wynoszą
6.100,00 zł.
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za czwarty kwartał 2008 r.i trzy
kwartały 2009 r. wynoszą 6.719,23 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 z zapleczem Moje Boisko ORLIK 2012
1.988.435,87

-

Zmiany
- zrealizowano zadanie inwestycyjne- budowa boiska z zapleczem Moje Boisko ORLIK 2012 o
łącznej wartości 1.988.435,87 zł.

750 ADMINISTRACJA
665.860,67

-

- budynek UMiG w Kłodawie
432.162,40
- kotły c.o.
12.958,05

-

- sprzęt komputerowy

-

68.443,31

- urządzenia techniczne (radiotelefon -2, centrala telefoniczna,

-

20.322,77

- samochód Volkswagen

-

106.156,50

- kserokopiarki - 3 szt.

-

8.784,00

centrala alarmowa)

- urządzenie ochrony sieci komputerowej Gatedefender Integra „Panda”

-

6.464,78

- namioty promocyjne szt. 2

-

10.568,86

Zmiany
- dokonano likwidacji kserokopiarki CANON o wartości 5.355,80 zł
II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)

OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE
682.155,73
Zmiany
1/ zakup sprzętu i wyposażenia Urzędu na łączną kwotę 43.272,52 zł.

III. DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE (030)
289. 000,00

OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE
Gmina Kłodawa posiada udziały w dwóch 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

Przewidywane przychody w 2010 r.
Oświetlenie Uliczne i Drogowe - 100,00 – dywidenda od spółki
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)

OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG w KŁODAWIE

238.173,29

Zmiany
1/ dokonano zakupu programów komputerowych na kwotę 10.460,93 zł.

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG OGÓŁEM 31.965.883,42
zł.

V. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ
ZARZĄDU BUDYNKÓW

I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE
1. ŚRODKI TRWAŁE (011)
14.447.629,00
- budynki:
- budynki mieszkalne
- 65 szt.
9.367.023,00
- lokale użytkowe
- 3 szt.
70.915,00
- budynki niemieszkalne - 24 szt.
290. 925,00

-

-

w tym: garaże, magazyny, warsztaty, szalety, kontener magazynowy

- budowle – 6 szt.
26.745,00

-

w tym: ogrodzenie, oświetlenie, droga wewnętrzna, szambo

- środki transportu / 20 szt. /
1. 132.939,00
w tym: samochody osobowo-towarowe /Lublin,Nysa/ - 2 szt.
pojazdy specj. / Star ,Mann kompaktor,
samochód do wywozu odpadów SCANIA/
- 5 szt.
inne / przyczepy, ciągniki, naczepy /

- maszyny i urządzenia techniczne

54.902,00
782.882,00

- 13 szt. 295.156,00

- 12 szt.

-

3. 338. 919,00

w tym: kotłownia olejowa , przenośniki taśmowe, kruszarka, młynek,
waga wjezdna )
- urządzenia techniczne - 14 szt.
-

218.154,00

w tym: zagęszczarka do gruntu, kosiarka rotacyjna,
młot wyburzeniowy, wibroprasy, formy do kostki )

- zespoły komputerowe
2.009,00

-

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013)
395.999,00
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

-

-

(programy komputerowe)
45.545,00

-

Zmiany
1/ zakupiono środki trwałe na łączną wartość 152.931,56 zł tj .samochód SCANIA do zbiórki
i wywozu odpadów komunalnych, rębak ciągnikowy ,rozsiewacz-piaskarkę, samochód
osobowo-towarowy NISSAN VANETTE, kosiarkę rotacyjną,
2/ zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 45.824,78 zł tj. pilarka spalinowa, piła
tarczowa, kosiarka spalinowa, kosa STIHL – 2 szt., gwintownica, drukarka laserowa,
komputer, kserokopiarka oraz komplet rusztowań budowlanych),
3/ zwiększono wartość budynków mieszkalnych o kwotę 133.635,92 zł co stanowi wartość
prac remontowo – modernizacyjnych polegających na ocieplaniu bloków mieszkalnych,
4/ zmniejszono wartość:
- budynków mieszkalnych w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę
644.545,75 zł
- środków transportowych tj. likwidacja samochodu osobowo-towarowego NYSA oraz
rozsiewacza - piaskarki
ze względu na maksymalne wyeksploatowanie, zły stan
techniczny i niespełnienie warunków technicznych do dalszego użytkowania – łączna wartość
wycofanych z eksploatacji środków transportowych stanowi kwotę 20.840,12 zł.
Zlikwidowane środki transportu zostały sprzedane.
5/ zlikwidowano pozostałe środki trwałe, drobny sprzęt i wyposażenie nie nadające się do
dalszego użytkowania o łącznej wartości 8.894,37 zł,
6/ dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych – programów „Czynsze”, ”Kadry
i Płace” o łącznej wartości zakupu 6.756,00 zł.

Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem
14.889.173,00

Przewidywane dochody w 2010r. ZBiUK
nakłady w 2010r. ZBiUK
Budynki mieszkalne
lokale użytkowe
Środki transportowe
Maszyny i urządzenia tech.
Urządzenia techniczne
Pozostałe środki trwałe

2.138.191,00
422.416,00
383.576,00
542.799,00
10 3.470,00
126.050,00

-

Przewidywane
2. 138.191,00
414.952,00
380.200,00
525.650,00
101.350,00
124.500,00

RAZEM
3.684.843,00

3. 716.502,00

VI. MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KŁODAWIE

1.

ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

-

18.053.174,24

budynki
- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwieńskiej
1.128.824,88
- budynek stacji wodociągowej w Lubońku
567.240,94
budowle
- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami
2.788.741,08
- studnie głębinowe
509.270,05
- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami
2.169.056,03
- sieć kanalizacyjna, kolektory

-

- oczyszczalnia ścieków
- oczyszczalnia ścieków w Staszkowie, kanalizacja sanitarna
w Staszkowie i Straszkówku
-

-

3.543.028,36

-

5.164.207,24

1.941.754,12

środki transportu
- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji STAR 12.180 4x2BB
241.051,54

-

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013 )
329.555,05

-

Zmiany
1/ przyjęto na stan środków trwałych sieci wodociągowe wraz z przyłączami oraz sieć
kanalizacji sanitarnych o łącznej wartości 1.064.008,80 zł.
Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem
18.382.729,29

-

VII. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I
PRZEDSZKOLE

1. ŚRODKI TRWAŁE ( 011)
8.528.638,22

-

- budynki 8 placówek oświatowych
7.340.896,95
- ogrodzenie
45.679,84
- boisko wielofunkcyjne
- studnia
9.594,82
- szambo
42.120,80
- kanał c.o. i rurociągi
117.563,30

-

- kotłownia
- zespoły komputerowe

-

-

- kserokopiarki
15.206,34
- kuchnia elektr.
7.307,80
- patelnia elektr.
18.127,03
- kocioł warzelniany
7.442,00
- monitoring
- patelnia elektr., kuchnia elekt., sprzęt rekreacyjno sportowy
24.012,99
II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013)
1.668.974,63
III. KSIĘGOZBIÓR ( 014 )
150.296,66
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ( 020 )
59.454,56

339.952,80
-

507.716,90
36.052,80

16.963,85
-

-

Zmiany
1/ przyjęto na stan środek trwały pod nazwą boisko wielofunkcyjne o łącznej wartości
339.952,80 zł
2/ Poszczególne placówki oświatowe poniosły nakłady na:
a/ wyposażenie - na kwotę 203.548,13 co zwiększyło wartość konta 013
b/ księgozbiór - na kwotę 5.515,38 co zwiększyło wartość konta 014
c/ programy komputerowe - na kwotę 9.301,72 co zwiększyło wartość konta 020
Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem 10.407.364,07

Przewidywane dochody w dziale 801 w 2010 r. wynoszą 71.285,00 zł
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane za czwarty kwartał
2008 r. oraz za trzy kwartały 2009 r. wynoszą 50.264,63 zł

VIII. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY
KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE ( 011 )
713.450,92
- budynek OPS
520.135,93
- zestaw komputerowy
4.443,68
- prasowalnica
13.999,50
- zmywarki szt.9
- samochód osobowy
112.700,00
- kocioł warzelny elektryczny
8.193,52

SPOŁECZNEJ W

-

53.978,29
-

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)
205.415,49

-

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)
13.326,07

-

Zmiany
1/ dokonano likwidacji w wyniku zużycia kserokopiarki o wartości 4.026,00 zł,
2/ zakupiono zestaw komputerowy o wartości 4.443,68 zł,
3/dokonano zakupu pozostałych środków trwałych w kwocie 15.965,84 zł co stanowi wzrost
wartości konta 013,
4/zakupiono programy komputerowe i licencje na ogólną kwotę 2.621,88 zł.

Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem
932.192,48

-

IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

- BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE
1. SRODKI TRWAŁE ( 011 )
581.561,21
- budynki Biblioteki,Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach
525.080,41

-

-

- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach
5.550,00
- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28
- kserokopiarki
9.930,80
- samochód osobowy marki MERCEDES

-

4.300,00
-

-

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ( 013 )
114.276,73
3. KSIĘGOZBIÓR ( 014 )
237.290,73
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ( 020)
4.708,01

36.700,00
-

Zmiany w 2009 r.
1/ przyjęto na stan Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie budynek Świetlicy Wiejskiej w
Pomarzanach wraz z ogrodzeniem o łącznej wartości 43.510,44 zł.
2/ Biblioteka poniosła nakłady na zakup książek o wartość 23.363,37 zl.
3/ zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę 5.640,00 zł w wyniku likwidacji zestawu
komputerowego.

Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem
937.836,68

-

Przewidywane dochody w dziale 921 na 2010 r. wynoszą 5.030,00 zł.
Dochody uzyskane za czwarty kwartał 2008 r. oraz trzy kwartały 2009 r. z tytułu wynajmu
pomieszczeń wynoszą 3.350,00 zł.

