
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OW-36/19

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia  2018r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

1. grunty o łącznej wartości 2 477 188,42 zł  i ogólnej powierzchni 346,0116 ha. Na ten stan składają się:

1) grunty stanowiące własność – 328,5562 ha

2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 17,4554ha

2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość 54 886 519,56 zł 

W tym :

1) budynki i budowle łącznie z wyposażeniem będące w administrowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Baborowie – 9 116 352,00 zł

2) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno- ściekową i gospodarką odpadami 
– 21 625 968,31 zł,

3) budynki OSP łącznie z wyposażeniem –  1 975 345,76 zł

4) sieć cieplna i gazowa – 348.107,62 zł,

5) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 10 552 561,18 zł

6) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 6 524 716,15 zł

7) budynki i budowle pozostałe  - 4 743 468,54 zł 

3. Środki transportu – 1 134 962,25 zł  

4. Pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje  prawo własności stanowią wartość  
4 016 969,95 zł  

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach 
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o 
posiadaniu.

Gmina posiada  prawa własnościowe  w  stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie. Aktywa 
finansowe  z tego tytułu wynoszą 394.000 zł.  Ponadto Gmina posiada prawo wieczyste użytkowania gruntów o 
pow. 2,2345 ha i wartości 113 254,42 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2:

Od ostatniej  informacji tj. za 2017 r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący :

1) sprzedano  lokale mieszkalne i działki o wartości ewidencyjnej  150 731,27 zł 

- lokale sprzedano  łącznie z działkami  za kwotę  130 182,27 zł.

2) przyjęcie efektu inwestycyjnego na ogólna kwotę   247 672,21  zł, tj : 

- przebudowa drogi w Czerwonkowie  – 73 134,49 zł,

- Przebudowa drogi w Rakowie  - 125 416,18 zł,

- przebudowa drogi w Sułkowie  -  25 311,68 zł,

- budowa szatni w Babicach  - 12 410,86 zł,
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- zakup kosiarki (traktor) do sołectwa Sucha Psina – 11 399,00 zł

3) zwiększenie wartości środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez:

- remont dachu budynku szkoły przy ul. Wiejskiej – 18 765,76 zł,

- montaż okien w budynku szkoły przy ul. Wiejskiej – 47 936,42 zł,

- doposażenie placówek szkolnych, ZEAS-u i stołówki szkolnej  w  wyposażenie,  pomoce 
dydaktyczne, itp. – 36 588,13 zł ,

4) dowartościowanie budynku OSP w Tłustomostach poprzez montaż systemu alarmowania strażaków – 
3 000,00 zł,

5) zakupiono podręczniki szkolne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz otrzymano dotacje na zakup 
podręczników – 28 361,15 zł

6) doposażenie  Urzędu w niezbędny sprzęt komputerowy i elektroniczny, wyposażenie biurowe, 
umeblowanie itp. – 61 688,22 zł

7) likwidacja zużytego i nieprzydatnego wyposażenia – 45 584,78 zł

8) zwiększono wartość pozostałych środków trwałych poprzez wykonanie przyłącza wodociągowego do 
szatni w Babicach – 4 452,11 zł   

9) zakup wyposażenia dla jednostek OSP (prądownice, radiostacje, mundury, odzież ochronna, węże 
strażackie itp.) – 66 712,57 zł

10) nabycie – zakup wyposażenia/wyposażenie do świetlic wiejskich, pomoce dydaktyczne, wyposażenie 
kuchenne itp./ - 34 164,74 zł

11) Otrzymano od LKS „Sokół” kontenery- 2 szt(stanowiące zaplecze gospodarcze) zlokalizowane na boisku 
sportowym w Suchej Psinie – 3 000,00 zł

12) przyjęcie na stan pozostałych środków trwałych sprzętu elektronicznego (kamera + tablety) do obsługi 
Rady Miejskiej – 11 258,19 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z 
wykonywania posiadania.

W roku 2018  Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów  – 17.879,81 zł,

2) wpływy z dzierżaw działek gruntowych  i obwodów łowieckich –  22.586,74 zł

3) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach komunalnych -  238.586,56  zł, 

4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych –   2.642,50 zł,

5) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 130.182,27  zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływy na stan mienia komunalnego.

W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie informacja, które miały wpływ na stan mienia .
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