
Informacja 

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. 

 
 Gmina Rozdrażew na dzień 31.12.2017 roku posiada majątek trwały stanowiący jej 
własność w postaci środków trwałych ogółem w kwocie wartości początkowej 45.003.943,46 
zł i umorzeniu 18.129.734,65 zł. 
Z tego przypada na: 

Wartość początkowa        Umorzenie 

- budynki mieszkalne    184.153,35 zł            135.162,97 
- budynek administracyjny   494.799,62 zł            201.767,03 
- budynki szkół i przedszkoli           5.101.575,21 zł         2.087.018,94 
- budynki gospodarcze, pozostałe          1.571.777,64 zł            570.263,99 
- budynki świetlic            2.516.601,38 zł            725.111,91 
- budynki OSP      55.168,08 zł              48.618,37 
- sieci i stacje wodociągowe           3.567.169,23 zł         2.915.855,65 
- oczyszczalnia ścieków            1.666.272,45 zł         1.377.451,89 
- kolektory sanitarne          13.687.732,56 zł         4.956.351,18 
- kanalizacja deszczowa   159.569,17 zł   97.284,39 
- studnie publiczne        8.454,21 zł     8.454,21 
- melioracje     813.305,67 zł            336.128,05 
- boiska sportowe    761.272,88 zł            274.023,34 
- drogi, chodniki, ogrodzenia           9.950.516,86 zł         2.507.677,43 
- plac zabaw     368.509,08 zł   53.109,82 
- składowisko odpadów, PSZOK          1.195.367,34 zł            138.858,14 
- wiaty autobusowe      84.983,93 zł   74.464,05 
- maszyny, urządzenia           1.063.917,76 zł            920.128,15 
- środki transportu    633.720,38 zł            508.727,98 
- narzędzia i ruchomości   159.043,19 zł             111.926,46 
- oświetlenie uliczne    353.333,85 zł   81.350,70 
- grunty     606.699,62 zł        - 
     -------------------------  ---------------------- 
            45.003.943,46 zł       18.129.734,65 
 
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 
31.12.2017 roku wg wartości początkowej 218.081,32 zł i umorzeniu  218.081,32 zł. 
 
 Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.12.2017 roku 
wynoszą 349.927,33 zł w tym: 

• modernizacja budynku komunalnego- Ośrodek Zdrowia-etap II     1.413,00 zł 
• budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi      1.230,00 zł 
• rozbudowa budynku administracyjnego        2.500,00 zł 
• zagospodarowanie otoczenia „Chaty na rozdrożu”     3.936,00 zł  
• wyposażenie placu zabaw w Budach          3.607,00 zł 
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• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rozdrażewku       14.810,46 zł 
• zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie      2.722,50 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, 8 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu na kwotę 80.000 zł oraz 1 udział w Regionalnym 
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. Z o.o. w Ostrowie Wlkp. na kwotę 1.000,00 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           38.239.149,84 zł 
pozostałe środki trwałe   654.002,81 zł 
wartości niematerialne i prawne    84.320,63 zł 
udziały w spółkach    258.000,00 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     65.829,89 zł 
zbiory biblioteczne    362.790,67 zł 
wartości niematerialne i prawne    47.196,01 zł 
 
Placówki oświatowe 
środki trwałe             6.755.191,82 zł 
pozostałe środki trwałe           1.207.446,26 zł 
zbiory biblioteczne    197.689,52 zł 
wartości niematerialne i prawne    70.373,89 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 Grębowie, której koszt wyniósł 379.168,15 zł 
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- przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, której koszt wyniósł 239.985,66 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Maciejewie, której koszt wyniósł 411.009,75 zł 
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, której koszt wyniósł 201.871,76 zł 
- zakup pieca co do Ośrodka Zdrowia, którego koszt wyniósł 18.683,37 zł 
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu, której koszt wyniósł 

168.807,79 zł 
- zakup namiotu imprezowego, którego koszt wyniósł 4.249,00 zł 
- zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie, którego koszt wyniósł 142.520,69 zł 

   b/ przejęto z Gminnego Zespołu Szkół  i Przedszkoli  w Rozdrażewie 
            -  budynek mieszkalny w Maciejewie o wartości księgowej 50.130,01 zł  

   i umorzeniu 41.921,18 zł 
            -  budynek gospodarczy w Maciejewie o wartości księgowej 7.226,72 zł  

   i umorzeniu 7.226,72 zł 
   c/ nieruchomości: 
   - nieruchomości z komunalizacji: 
      - działka nr 138/5 o pow. 0,0157 ha w Rozdrażewie -  8.321,00 zł 
              - przejęto z Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie 
                 - działka nr 57/2 o pow. 0,1628 ha w Maciejewie - 2.474,56 zł 
                 - działka nr 57/3 o pow. 0,1030 ha w Maciejewie - 1.565,60 zł 
              - przekształcenie działki nr 18/8  o pow. 0,0027 ha w Nowej Wsi z użytkowania 
                wieczystego na własność Gminy Rozdrażew 
-  zmiany w pozostałych środkach trwałych 

- zakupiono na kwotę 41.949,58 zł  
- przekazano na kwotę 1.573,17 zł oraz sprzedano na kwotę 1.556,96 zł 

- zakupiono wartości niematerialne i prawne na kwotę 5.864,40 zł  
- zwiększono udziały w  Samorządowym Funduszu Poręczeń  Kredytowych w Gostyniu  
  na kwotę 20.000,00 zł 
- zakupiono 1 udział w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. Z o.o.  
  w Ostrowie Wlkp. na kwotę 1.000,00 zł. 
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie dokonano zmian w stanie mienia. 
 
W Gminnej Bibliotece Publicznej 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe na kwotę 5.412,00 zł 
- zwiększyły się zbiory biblioteczne o wartość 16.761,32 zł 
- zmniejszyły się  zbiory biblioteczne na kwotę 1.717,85 zł 
 
W placówkach oświatowych 
- zwiększyły się środki trwałe: 
  - zakup wyposażenia pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 
    17.500,00 zł 
  - zakup pieca co dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 23.000,00 zł 
- zmniejszyły się środki trwałe w wyniku: 
   - likwidacji pieca co w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 10.500,00 zł 
   - likwidacji 4 laptopów w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie na kwotę 18.724,00 zł 
   - przekazania do ewidencji  Urzędu Gminy: 
     - budynku mieszkalnego w Maciejewie – 50.130,01 zł 
     - budynku gospodarczego w Maciejewie – 7.226,72 zł 
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     - gruntów pod w/w budynkami działka 57/2 o pow. 0,1628 ha na kwotę 2.474,56 zł 
       oraz działka nr 57/3 o pow. 0,1030 ha na kwotę 1.565,60 zł 
- zwiększyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 91.573,08 zł 
- zmniejszyły się pozostałe środki trwałe o kwotę 80.395,38 zł 
- zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 508,00 zł 
- zwiększyła się wartość księgozbioru o kwotę 72.144,29 zł 
- zmniejszyła się wartość księgozbioru o kwotę 24.647,58 zł 
 
 
 Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2017 wyniosły 340.010,01 zł z tego 
 z tytułu: 
       Plan   Wykonanie 

• dzierżawy i najmu    223.543,00  229.119,34 
• użytkowania wieczystego     24.652,00    23.055,55 
• ze sprzedaży działek i składników  

majątkowych        37.621,00    87.835,12 
 

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2017 roku wyniosły 147.123,38 zł. 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  
 
Rozdrażew, dnia 29 marca 2018 roku. 
 
 


