
Informacja 

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. 

 
 Gmina Rozdrażew na dzień 31.12.2016 roku posiada majątek trwały stanowiący jej 
własność w postaci środków trwałych ogółem w kwocie wartości początkowej 43.418.050,29 
zł i umorzeniu 16.535.244,84 zł. 
Z tego przypada na: 

Wartość początkowa        Umorzenie 

- budynki mieszkalne    184.153,35 zł            133.139,85 
- budynek administracyjny   494.799,62 zł            189.397,04 
- budynki szkół i przedszkoli           5.101.575,21 zł         1.960.449,34 
- budynki gospodarcze, pozostałe          1.351.222,51 zł            536.282,61 
- budynki świetlic            2.516.601,38 zł            663.053,91 
- budynki OSP      55.168,08 zł              47.754,26 
- sieci i stacje wodociągowe           3.567.169,23 zł         2.854.540,21 
- oczyszczalnia ścieków            1.666.272,45 zł         1.302.469,63 
- kolektory sanitarne          13.518.924,77 zł         4.347.999,56 
- kanalizacja deszczowa   159.569,17 zł   93.295,16 
- studnie publiczne        8.454,21 zł     8.454,21 
- melioracje     813.305,67 zł            315.795,40 
- boiska sportowe    618.752,19 zł            262.427,06 
- drogi, chodniki, ogrodzenia           8.920.353,30 zł         2.096.213,49 
- plac zabaw     368.509,08 zł   37.901,63 
- składowisko odpadów, PSZOK          1.195.367,34 zł              70.465,52 
- wiaty autobusowe      84.983,93 zł   72.142,31 
- maszyny, urządzenia           1.070.141,76 zł            907.592,33 
- środki transportu    633.720,38 zł            472.303,88 
- narzędzia i ruchomości   137.294,19 zł   97.577,52 
- oświetlenie uliczne    353.333,85 zł   65.450,68 
- grunty     598.378,62 zł        539,24 
     -------------------------  ---------------------- 
            43.418.050,29 zł       16.535.244,84 
 
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 
31.12.2016 roku wg wartości początkowej 211.708,92 zł i umorzeniu  211.708,92 zł. 
 
 Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.12.2016 roku 
wynoszą 554.539,13 zł w tym: 

• przebudowa drogi w miejscowości  Maciejew         3.444,00 zł 
• przebudowa drogi w miejscowości Grębów        23.985,00 zł 
• modernizacja budynku komunalnego- Ośrodek Zdrowia    201.871,76 zł 
• budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi         1.230,00 zł 
• rozbudowa budynku administracyjnego          2.500,00 zł 
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• zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie         1.800,00 zł 
• rozbudowa remizy OSP w Rozdrażewie          3.360,00 zł 
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa  

kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej 
i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice       62.700,00 zł 

• termomodernizacja budynku przedszkola w Rozdrażewie    253.648,37 zł 
 

Gmina posiada 177 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 
w Kaliszu na kwotę 177.000 zł oraz 6 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu na kwotę 60.000 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           36.603.135,78 zł 
pozostałe środki trwałe   615.183,36 zł 
wartości niematerialne i prawne    78.456,23 zł 
udziały w spółkach    237.000,00 zł 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
środki trwałe         5.111,80 zł 
pozostałe środki trwałe     53.617,69 zł 
wartości niematerialne i prawne    16.190,79 zł 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
środki trwałe         4.490,00 zł 
pozostałe środki trwałe     60.417,89 zł 
zbiory biblioteczne    347.747,20 zł 
wartości niematerialne i prawne    47.196,01 zł 
 
Placówki oświatowe 
środki trwałe             6.805.312,71 zł 
pozostałe środki trwałe           1.196.268,56 zł 
zbiory biblioteczne    150.192,81 zł 
wartości niematerialne i prawne    69.865,89 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 Budach, której koszt wyniósł 139.636,89 zł 
- przebudowa drogi gminnej Wolenice-Dębowiec, której koszt wyniósł  

153.356,88 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Wykach, której koszt wyniósł 121.996,08 zł 



-  3  - 
 

- remont ul. Parkowej w Rozdrażewie, której koszt wyniósł 115.652,08 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Rozdrażewie ul. Przemysłowa, której koszt wyniósł 

719.746,35 zł 
- przebudowa zjazdu drogowego, którego koszt wyniósł 29.308,90 zł 
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku, której koszt wyniósł 

25.319,99 zł 
 -     remont stawu w Trzemesznie, którego koszt wyniósł 70.257,98 zł 
            -     budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  którego koszt  
                  wyniósł 923.982,57 zł 

- zakup bramy internetowe NETASQ, której koszt wyniósł 4.985,37 zł 
- zakup samochodu strażackiego do OSP Dąbrowa, którego koszt wyniósł  

33.584,50 zł 
- klimatyzacja w świetlicy w Dąbrowie, której koszt wyniósł 35.547,00 zł 

 
   b/ nieruchomości: 
   - nieruchomości z komunalizacji: 
      - działka nr 334/2 o pow. 0,4533 ha w Grębowie -  18.000,00 zł 
      - działka nr 386/2 o pow. 0,4997 ha w Grębowie – 10.000,00 zł 
                 - działka nr 414/1 o pow. 0,4929 ha w Grębowie –   9.800,00 zł 
                 - działka nr 42 o pow. 0,77 ha w Nowej Wsi – 30.800,00 zł 
                 - działka nr 113 o pow. 0,36 ha w Rozdrażewie – 9.000,00 zł 
                 - działka nr 137/1 o pow. 0,0149 ha w Rozdrażewie – 400,00 zł 
                 - działka nr 137/2 o pow. 0,0143 ha w Rozdrażewie – 400,00 zł 
                 - działka nr 151/4 o pow. 0,2150 ha w Trzemesznie – 8.600,00 zł 
                 - działka nr 124/2 o pow. 1,45 ha w Wolenicach – 43.000,00 zł 
              - przyrost powierzchni działki nr 335/2 o  0,0027 ha w Rozdrażewie o kwotę 0,12 zł 
                wartości ewidencyjnej w wyniku podziału działki       
 
- ubyły środki trwałe w wyniku: 

- sprzedaży 3 działek budowlanych o łącznej pow. 0,2585 ha i wartości ewidencyjnej  
  59,58 zł 

            - ubytek powierzchni działki nr 179/2 o  0,0003 ha w Rozdrażewie o kwotę 0,01 zł 
              wartości ewidencyjnej w wyniku podziału działki   
            - ubytek powierzchni działki nr 337/1 o  0,0017 ha w Rozdrażewie o kwotę 0,16 zł 
              wartości ewidencyjnej w wyniku podziału działki   
            - usunięcie z rejestru środków trwałych działki nr 179/1 o pow.0,02 ha i wartości 
              ewidencyjnej 4,89 zł podwójnie ujętej.     

 
-  zmiany w pozostałych środkach trwałych 

- zakupiono na kwotę 37.503,38 zł  
- przekazano na kwotę 4.719,51 zł 

- zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 4.349,77 zł  
- zwiększono udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe  
  w Kaliszu jako wkład pieniężny na kwotę 2.000,00 zł 
- zwiększono udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń 
  Kredytowych w Gostyniu na kwotę 10.000,00 zł. 
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe na kwotę 12.691,87 zł 
- zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 1.956,57 zł  
 
W Gminnej Bibliotece Publicznej 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe na kwotę 2.680,03 zł 
- zwiększyły się zbiory biblioteczne o wartość 16.764,13 zł 
- zmniejszyły się  zbiory biblioteczne na kwotę 598,40 zł 
- zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 1.500,00 zł  
 
W placówkach oświatowych 
- zwiększyły się środki trwałe: 
  - rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola  w Nowej Wsi na kwotę 479.970,75 zł 
  - zakup patelni uchylnej na stelażu do Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  
    na kwotę 3.795,90 zł 
  -zakup samochodu Fiat Fiorino do Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie do przewożenia 
    posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego na kwotę 20.606,50 zł. 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 82.355,47 zł 
- zmniejszyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 7.863,94 zł 
- zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 1.566,98 zł 
- zwiększyła się wartość księgozbioru o kwotę 35.594,93 zł 
- zmniejszyła się wartość księgozbioru o kwotę 388,93 zł 
 
 Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2016 wyniosły 362.918,27 zł z tego 
 z tytułu: 
       Plan   Wykonanie 

• dzierżawy i najmu    193.576,00  198.474,46 
• użytkowania wieczystego     24.652,00    23.547,31 
• ze sprzedaży działek i składników  

majątkowych      150.000,00  140.896,50 
 

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2016 roku wyniosły 108.939,92 zł. 
 
W roku 2017 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 411.036,00 zł 
z tego z tytułu: 

• dzierżawy i najmu   211.384,00 zł 
• użytkowania wieczystego    24.652,00 zł 
• ze sprzedaży działek   175.000,00 zł 

 
 
Natomiast wydatki na bieżące utrzymanie mienia komunalnego planuje się  
w kwocie 136.304,00 zł. 
 
 
 
Rozdrażew, dnia 30 marca 2017 roku. 
 
 


