
Informacja 

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

 
 Gmina Rozdrażew na dzień 31.12.2013 roku posiada majątek trwały stanowiący jej 
własność w postaci środków trwałych ogółem w kwocie wartości początkowej 36.532.360,76 zł 
i umorzeniu 12.201.662,84 zł. 
Z tego przypada na: 

Wartość początkowa   Umorzenie 
- budynki mieszkalne    184.153,35 zł            127.070,49 
- budynek administracyjny   494.799,62 zł            152.287,07 
- budynki szkół i przedszkoli           4.621.604,46 zł         1.613.944,23 
- budynki gospodarcze, pozostałe  653.062,35 zł            453.655,13 
- budynki świetlic            1.964.630,99 zł            490.679,17 
- budynki OSP      55.168,08 zł              45.161,93 
- sieci i stacje wodociągowe           3.567.169,23 zł         2.557.531,69 
- oczyszczalnia ścieków            1.666.272,45 zł         1.077.522,85 
- kolektory sanitarne          13.433.188,59 zł         2.530.017,94 
- kanalizacja deszczowa   159.569,17 zł   81.327,47 
- studnie publiczne      18.134,60 zł   18.134,60 
- melioracje     743.047,69 zł            260.066,80 
- boiska sportowe    581.550,08 zł            227.723,40 
- drogi, chodniki            5.744.204,45 zł         1.159.012,81 
- plac zabaw       89.998,99 zł     4.874,94 
- wysypisko śmieci    271.384,77 zł   33.828,59 
- wiaty autobusowe      72.886,99 zł   65.560,61 
- maszyny, urządzenia           1.034.823,89 zł            791.795,30 
- środki transportu    473.858,14 zł            419.402,02 
- narzędzia i ruchomości     78.416,18 zł   67.899,19 
- oświetlenie uliczne    251.549,12 zł   24.166,61 
- grunty     372.887,57 zł          - 
     -------------------------  ---------------------- 
            36.532.360,76 zł       12.201.662,84 
Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób zagospodarowania zawierają Załączniki  
Nr 1 i 2 do niniejszej informacji. 
 
 Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 
31.12.2013 roku wg wartości początkowej 194.494,58 zł i umorzeniu 194.494,58 zł. 
 
 Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.12.2013 roku 
wynoszą 904.224,54 zł w tym: 

•  przebudowa drogi w R-żewie - osiedle      354.526,16 zł 
•  przebudowa drogi w Trzemesznie           9.952,00 zł 
•  modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia      155.392,93 zł 
• remont świetlicy wiejskiej w Budach        74.335,25 zł 
•  remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie          7.535,99 zł 
•  modernizacja GOS i R w Rozdrażewie        28.600,34 zł 
• budowa linii oświetlenia .ulicznego ul. Pleszewska       20.233,50 zł 
• termomodernizacja budynku przedszkola R-żew     253.648,37 zł 
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Gmina posiada 71 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 
w Kaliszu na kwotę 71.000 zł oraz 5 udziałów w Spółce Samorządowy Fundusz Poręczeń 
Kredytowych w Gostyniu na kwotę 50.000 zł /załącznik Nr 3 do niniejszej informacji/. 
 
Gmina nie posiada należności długoterminowych. 
 
Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy i jest w ich 
ewidencji: 
Urząd Gminy 
środki trwałe           30.329.895,87 zł 
pozostałe środki trwałe   500.677,58 zł 
wartości niematerialne i prawne    74.327,72 zł 
udziały w spółkach    121.000,00 zł 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
środki trwałe       13.811,80 zł 
pozostałe środki trwałe     35.862,06 zł 
wartości niematerialne i prawne    14.234,22 zł 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
środki trwałe         4.490,00 zł 
pozostałe środki trwałe     46.511,11 zł 
zbiory biblioteczne    301.260,69 zł 
wartości niematerialne i prawne    45.696,01 zł 
 
Placówki oświatowe 
środki trwałe             6.184.163,09 zł 
pozostałe środki trwałe   956.895,00 zł 
zbiory biblioteczne      79.620,04 zł 
wartości niematerialne i prawne    60.236,63 zł 
 
 Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w mieniu 
komunalnym: 
W Urzędzie Gminy 
- przybyły środki trwałe w wyniku: 
   a/ inwestycji: 

- przebudowa drogi gminnej w Maciejewie, której koszt wyniósł 460.348,16 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, której koszt wyniósł 156.126,92 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Rozdrażewie ul. 25 Stycznia, której koszt wyniósł 

370.282,97 zł 
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Rozdrażewie – ul. Polna, której koszt wyniósł 

50.125,43 zł 
- kanalizacja sanitarna Nowa Wieś, Budy, której koszt wyniósł 4.223.217,27 zł 
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Budach, którego koszt wyniósł  
- 48.960,64 zł 
- instalacja ogrzewania w świetlicy w Rozdrażewku, której koszt wyniósł 65.183,97 zł 
- zakup kotła CO – budynek Ośrodka Zdrowia, którego koszt wyniósł 11.000,00 zł 
- zakup kotła CO – budynek Urzędu Gminy, którego koszt wyniósł 14.936,00 zł 
- zakup samochodu ciężarowego IVECO, którego koszt wyniósł 49.000,00 zł 
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   b/ nieruchomości: 

- nieruchomości z komunalizacji: 
- działka budowlana o pow. 0,06 ha w Rozdrażewie –   18.000,00 zł 
- droga  o pow. 0,0076 ha w Rozdrażewie – 228,00 zł 

              - wykup gruntów pod przepompownie ścieków 0,01 ha – 15.960,74 zł 
- ubyły środki trwałe w wyniku: 

- ubytku powierzchni w wyniku podziału działki nr 77 w Nowej Wsi /grunt orny/  
  o 0,0008 ha i wartości ewidencyjnej 17,36 zł  
- sprzedaży 4 działek budowlanych o łącznej pow. 0,2895 ha i wartości ewidencyjnej  
  66,07 zł 
- likwidacji kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia na kwotę 13.977,00 zł 
- sprzedaży pudła wagonowego na kwotę 3.993,12 zł 
- przekazania linii oświetleń ulicznych jako wkładu niepieniężnego do Spółki  
  z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu na kwotę 104.700,40 zł. 

- zakupiono pozostałe środki trwałe na kwotę 42.015,79 zł a zlikwidowano na kwotę 4.369,87 zł 
- zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 2.362,40 zł  
- zwiększono udziały w spółkach o kwotę 10.000,00 /SFPK w Gostyniu/ 
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe na kwotę 1.623,60 zł  
- zwiększono wartości niematerialne i prawne na kwotę 2.312,56 zł  
 
W Gminnej Bibliotece Publicznej 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe  na kwotę 3.899,22 zł 
- zwiększyły się zbiory biblioteczne o wartość 14.517,00 zł a zmniejszyły się o kwotę 703,06 zł 
 
W placówkach oświatowych 
- zmniejszyły się środki trwałe w wyniku  likwidacji pieca CO /SF Dzielice/ na kwotę 
  4.100,00 zł 
- zwiększyły się środki trwałe - montaż pieca CO /SF Dzielice/ o kwotę 9.225,00 zł 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 66.364,00 zł 
- zmniejszyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 38.405,84 zł 
- zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 4.197,40 zł 
- zmniejszyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 863,76 zł 
- zwiększyła się wartość księgozbioru o kwotę 2.702,70 zł 
- zmniejszyła się wartość księgozbioru o kwotę 846,99 zł 
 
 Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2013  wyniosły 336.191,39 zł z tego 
 z tytułu: 
       Plan   Wykonanie 

• dzierżawy i najmu    192.984,00  198.268,54 
• użytkowania wieczystego     24.652,00    23.015,25 
• ze sprzedaży działek i składników  

majątkowych      114.908,00  114.907,60 
 
Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2013 roku wyniosły 131.042,70 zł. 
 
W roku 2014 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 378.599,00 zł 
z tego z tytułu: 

• dzierżawy i najmu   193.947,00 zł 
• użytkowania wieczystego    24.652,00 zł 
• ze sprzedaży działek   160.000,00 zł 
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Natomiast wydatki na bieżące utrzymanie mienia komunalnego planuje się  
w kwocie 92.760,00 zł. 
 
              Wójt Gminy  
          /-/ Mariusz Dymarski  
 
Rozdrażew, dnia 24 marca 2014 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


