INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
(opracowano: marzec 2016r.)

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015r.



Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku wynosi
ogółem 36.625.239,58 zł wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:
1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) 3.825.209,91 zł , o powierzchni
ogółem 237,4311 ha, stanowiących własność gminy, z czego:
 wydzierżawia się 18,0331 ha
 w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,8578 ha
2. Budynki i lokale o wartości ogółem 11.385.069,19 zł w tym:
 2 budynki mieszkalne, stanowiące własność gminy ,wszystkie oddane w najem
osobom fizycznym
 4 lokale mieszkalne-własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym
 2 budynki wydzierżawione na działalność gospodarczą w Żmijewie i w
Pokrzydowie
 3 budynki –remiza OSP w Pokrzydowie, Cichem i w Zbicznie
 1 budynek biurowy Urzędu Gminy w Zbicznie
 3 budynki mieszkalno – użytkowe (w pomieszczeniach budynku w Lipowcu i w
Sumówku znajdują się świetlice wiejskie)
 5 budynków gospodarczych
 1 budynek administracyjno – biurowy w Zbicznie
 6 świetlic- w Brzezinkach, Zbicznie, Cichem, Sumowie, Najmowie i
Pokrzydowie
 budynek Amfiteatru Zbiczno
 budynki stacji uzdatniania wody w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie , GajuGrzmięcy,
 budynek przepompowni,
 budynek szkoły podstawowej w Zbicznie
 budynek gimnazjum w Zbicznie
 budynek Zespołu Szkół w Pokrzydowie
 budynek hali sportowej przy ZS w Zbicznie
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości ogółem 19.939.228,99 zł:
 kanalizacje deszczowe
 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
 drogi utwardzone
 chodniki
 parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
 ogrodzenia świetlicy Ciche
 ogrodzenie budynku Sumowo
 ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
 ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
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 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie , Brzezinkach
i Lipowcu
 place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku,
Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu
 parking i obiekty małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w
Zbicznie
 wjazd do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
 ścieżka dydaktyczna przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
 siłownia zewnętrzna w Najmowie
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacyjna
 przepompownie
 studnie głębinowe
 hydrofornie
 zbiornik retencyjny
 zbiornik wyrównawczy
 ogrodzenie studni
 urządzenie do pomiaru przepływu ilości ścieków
 pozostałe
4.Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 475.028,60 zł tj.:
 kotły grzejne
 pojemnik na opał
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej
143.933,26 zł, w tym:
 2 komputery- UG
 serwer –UG
 serwer -GOPS
 serwer - ZUK
 konfiguracja sieci VPN - UG
 skaner z podajnikiem - UG
 pompy poziome –ZUK
 pompy głębinowe- ZUK
 agregat - ZUK
 silnik pompy głębinowej- ZUK
 PSION- ZUK
 rejestrator z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni
Zbiczno -ZUK
 agregat głębinowy do hydroforni w Pokrzydowie - ZUK
 szafa chłodnicza – świetlica Sumowo
 zmywarka- szkoła Zbiczno
 zmywarka- szkoła Pokrzydowo
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 patelnia- szkoła Zbiczno
 zestaw monitorujący- szkoła Zbiczno
 pozostałe - ZUK
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 121.387,33 zł,
tj.:
 pielnik i siewnik -rady sołeckie
 zagęszczarka –ZUK
 równiarka dróg- ZUK
 wykrywacz metali – ZUK
 rozsiewacz piasku PIAST – ZUK
 koparko-ładowarka – ZUK
 kosiarka rotacyjna – ZUK
 generator sygnału - ZUK
7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 152.599,34 zł
 szafa zasilająca
 waga samochodowa
 motopompy pływające OSP
 aparaty oddechowe OSP
 2 windy do naczyń – świetlica Zbiczno
 odżelaziacze- ZUK
 instalacja elektryczna – ZUK
 monitoring na punkcie zlewnym w Zbicznie - ZUK
 sprzęt nagłaśniający – szkoła Zbiczno
 pozostałe - ZUK
8. Środki transportu o wartości 415.632,68 zł, takie jak:
 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
 3 samochody specjalne pożarnicze
- samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP
 1 deska ratownictwa lodowego OSP
 1 łódź z silnikiem OSP Zbiczno
 przyczepa uniwersalna – GOKSiR
 samochód asenizacyjny – ZUK
 ciągnik PRONAR – ZUK
 przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
 samochód dostawczy Citroen Jumper -ZUK
 ciągnik ogrodniczy – szkoła Zbiczno
 pozostałe –ZUK
 1 traktor, lemiesz, przyczepka –do koszenia trawy i odśnieżania- UG
 1 traktor z osprzętem - RS Pokrzydowo
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9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości
167.150,28 zł:
 3 kserokopiarki – szkoły i UG
 8 zestawów tablic interaktywnych - szkoły
 sprzęt fitness – 10 urządzeń
 maszyna czyszcząca


Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia,
zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 7.188.914,73 zł w związku z
wystąpieniem następujących okoliczności:
 przyjęcie na stan gruntu pod halę sportową o wartości 87.203,68 zł
 przyjęcie na stan od GOKSiR części budynku OSP Zbiczno o wartości

43.031,74 zł przyjęcie na stan budynku hali sportowej przy ZS w Zbicznie o
wartości 5.322.279,37 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – parking i obiekty małej architektury przy
kompleksie rekreacyjno-sportowym o wartości 48.302,73 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa wjazdu do parkingu przy
kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie o wartości 48.380,51 zł
 przyjęcie na stan śr. trwałego – ścieżka dydaktyczna pn. „Historia rybactwa
śródlądowego na terenie Gminy Zbiczno” o wartości 781.350,13 zł
 przyjęcie na stan śr. trwałego – siłownia zewnętrzna w Najmowie o wartości
7.995,98 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja drogi gminnej SumówkoTomki o wartości 238.682,27 zł
 przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS4 w
Zbicznie o wartości 34.415,40 zł (dalej przekazanie protokołem z UG do
ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
 przyjęcie na stan śr. trwałego – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żmijewie o
wartości 10.000,00 zł (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i
przyjęcie na stan przez ZUK)
 przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w GajuGrzmięcy I etap o wartości 28.194,47 zł (dalej przekazanie protokołem z UG
do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
 przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w
Żmijewku o wartości 23.097,20 zł (dalej przekazanie protokołem z UG do
ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
 przyjęcie na stan śr. trwałego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Pokrzydowie o wartości 25.303,93 zł (dalej przekazanie protokołem z UG do
ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
 przyjęcie na stan środka trwałego- rozbudowa sieci wodociągowej w GajuGrzmiecy i Strzemiuszczku o wartości 58.806,30 zł (dalej przekazanie
protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)

Gmina Zbiczno

5

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

 przyjęcie na stan środka trwałego – agregat głębinowy do hydroforni w
Pokrzydowie o wartości 5.795,00 zł - ZUK
 przyjęcie na stan środka trwałego- rejestrator z systemem monitorującym
przepływ wody i ciśnienia w hydroforni Zbiczno o wartości 11.355,35 zł ZUK
 przyjęcie na stan środka trwałego – serwer do zapisu danych o wartości
3.850,00 zł -ZUK
 przyjęcie na stan środka trwałego- konfiguracja sieci VPN, skanera z
podajnikiem o wartości 11.512,80 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – serwer do zapisu danych o wartości
4.028,25 zł -GOPS
 przyjęcie na stan środka trwałego – system monitoringu na punkcie zlewnym w
Zbicznie o wartości 6.178,86 zł -ZUK
 przyjęcie na stan środka trwałego – traktor z osprzętem do koszenia boiska RS
Pokrzydowo o wartości 23.996,00 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – samochód Citroen Jumper o wartości
32.900,00 zł – ZUK
 przyjęcie na stan środka trwałego – sprzęt do wyposażenia sali fitness, maszyna
czyszcząca o wartości 49.162,52 zł
 przyjęcie na stan środka trwałego – tablice interaktywne w ilości 8 sztuk o
wartości- 103.274,94 zł


Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej
(księgowej) na łączną kwotę 278.541,72 zł w związku z wystąpieniem
następujących okoliczności:
 sprzedaż działek w miejscowości Pokrzydowo w kwocie 1.575,00 zł
 przekazanie z GOKSiR do UG części budynku OSP Zbiczno o wartości










43.031,74 zł
przekazanie do ZUK Zbiczno środka trwałego- modernizacja przepompowni
ścieków PS4 w Zbicznie o wartości 34.415,40 zł
przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Żmijewie o wartości 10.000,00 zł
przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w
Gaju-Grzmięcy I etap o wartości 28.194,47 zł
przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w
Żmijewku o wartości 23.097,20 zł
przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Pokrzydowie o wartości 25.303,93 zł
przekazanie do ZUK środka trwałego- rozbudowa sieci wodociągowej w GajuGrzmiecy i Strzemiuszczku o wartości 58.806,30 zł
przeszacowanie wartości zestawu komputerowego w kwocie 25.117,68 zł -UG
protokolarne zlikwidowanie pompy głębinowej o wartości 5.000,00 zł – ZUK
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 protokolarne zlikwidowanie samochody Volkswagen o wartości 24.000,00 zł -

ZUK
IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu sprzedaży na łączną kwotę 52.551,80
zł, w tym:
 ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 1.166,40 zł
 ze sprzedaży gruntów na kwotę 51.385,40 zł
Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Zbiczno. Część mienia
przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy zgodnie z prowadzoną przez
nie działalnością statutową.
Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Zbiczno z
podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik
do w/w informacji.

Zbiczno, 24.03.2016r
Sporządziła:
Marzena Kłosińska

Gmina Zbiczno

7

