
Informacja o stanie mienia
jed nostki samorzqdu terytorial nego

za okres od 1.10.2009 r. do 31 .72.2070 r.

W zwiqzku z zmianq tre6ci artykufu 267 ustawy o finansach publicznych w informacii
o stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego nie zawarto informacji dotyczqcych
instytucji kultury oraz sp6lki PWIK.

Wwymienionym okresie nie nabyto papier6w wartoSciowych.

UG|M posiada nastgpujqce udzialy:

l. Stan na dzief 1.10.2009 r. wynosil og6tem:

2. W okresie od 1 .10.2009 r. do 31 .12.2010 r. zwiqkszono udzialy
w Przedsiqbiorstwie Wodociqg6w i Kanatizacji

24.606.992,7721

Spotka z o.o. Leszczyny o warto6ci 260.000,00 zt

3. W przedmiotowym okresie nie zmniejszlrta siq kwota posiadanych udziat5w

l .

il.

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosiogolem:
wtym:
a) udzialy w Agencji Rozwoju Pzedsiqbiorczo6ci

S. A. w Zorach o warto6ci
b) 100 % udzial6w w Przedsiqbiorstwie Wodociqg6w

iKanalizacji Sp6tka z o.o. Leszczyny o wartoSci
c) udziaty w Zakladach Drobiarskich Sp6tka z o.o.

Leszczyny o warto5ci

24.866.992,77 zl

30.000,00 zl

24.651.500,00 zl

185.492,77 ztr

lll. Obrot mieniem jednostki samorzqdu terytorialnego:
Stan mienia jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka -

Leszczyny na dzierl 1 pa2dziernika 2O09 r. wynosil79.815.340,89 zl-
W okresie od 1 paZdziernika 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. mial mieisce wzrost
przychod6trr mienia poprzez zakup, nieodptatne otrzyrnanie oraz przeksiEgowania
na og6lnqwarto56 6.189.464,77 *, a tak2e rozc*r6d mienia w nastgpstwie spzeda2y,
fikwidacji Srodk6w trwalych, nieodphtnego ich Wekazanra oraz przeksiqgowania
na og6lnqwarto66 6.574.132,11 A.
W rryniku powyzszych zmian, jakie dokon)rurary siq w obrqbie Srodk6w trwaffch,
stan na dziefi 31 grudnia 2010 r. wynosi 79.430.673,55 zl.

Grupa ..0" - Grunty

1. Stan grunt6w na dziefi 1.10.2009 r. wynosil 14.350.330,55 zl
wtym:

wieczyste uzytkowanie gruntu o wartoSci 2.052.066,84 zl



2. Zwigkszenia gruntu o wartoSci 1.359.503,85 zl
wtym:

zakup dzialek w Stanowicach, ul. Ku2nicza
o lqcznejwarto6ci 18.072,40 zl

zakup dziatkiw Ksiq.zenicach, ul. Klimka isbneczna
o warto6ci 33.618.56 zt

przyjqcie dzialek pod ul. Pierchaty w Leszczynach, ul. Topolowq
w Czuchowie oraz ul. Za Torem w Ksiq2enicach

o tqcznejwarto6ci 243.172,52 zl
przyjqcie dzialkiw Befi<u, ul. Palowicka na podstawie
umowy darowizny o wartoSci 33.384,00 zl
przyjgcie z Agencji Wtasno6ci Rolnej Skarbu Panstwa dziafiek -
teren parku w Leszczynach o lqcznejwarto.ici 107.806,00 zl
p rzyjEcie z Agencji Wtasno6ci Rolnej Ska rbu Pafi stwa dzialki
w Stanowicach o warto6ci 17.955,00 zt
przyjqcie dzialek w nastqpstwie postgpowania spadkowego
po C. Hajduk o tqcznej wartosci 588.200,00 zt
wprowadzenie dziatki znajdujqcej sig w Stanowicach
przy ul. Zuyciqstwa owarto6ci 608,O0 zl
wprowadzenie udzialow w dzialkach znajdujqcych sig w Zabrzu
przy ul. K. Miarki o lqcznejwarto6ci 692,35 z+
nieodplatne przyjgciezZGM udziatu w dzialkach pod budynkiem
O5rodka Zdrowia w Czerwionce o tqcznej warto5ci 5.180,602t
wprowadzenie do ewidencjidzialkiznajdujqcej sig w Belku
przy ul. Palowickiej o warto5ci 28.200,00 zl
wprowadzenie do ewidencjidzialkiznajdujqcej siq w Belku
przy ul. Gtownei o warto6ci 54.849,00 zl
korekta dowod6w PT - zmiana klasyfikacji

o lqcznej warto6ci 174.304,42 zl
korekta dowodu PT - zmniejszenie warto6ci przekazanego
gruntu do MOSiR-u o warto5ci 31.461,00 zt
korekta dowodu PT - zmniejszenie warto6a przd<azanego
gruntu do ZDiSK-u o warto6ci 22.000,00 zl

3. Zmniejszenia gruntu o lqcznej wartoSci 2.628.@4,85 zl
w tym:

sprzeda2 gruntu, w tym pzeksztabenie prawa uzytkowania
w prawo u*asno6ci nieruchomo6ci o Qcznejwarto6ei 140.786,38 zl
nieodffitne przekazanie gruntu do ZGM

o warto6ci 389.946,45 zt
nieodplatne pzekazanie gruntu do ZDiSK-u

o warts6d 750.085,23 zN
nieodptatne przekazanie gruntu do MOSiR-u

o warto6ci 505.571 ,17 z+
nieodptatne przekazanie gruntu do jednostek o6wiatowych

owarto6ci 538.671 ,2O zl
korekta dowod6w PT - zmiana klasyfikacji

o tqcznej wartorici 174.304,42 zl
korekta dowodu PT - przekazanie prawidlowej warto6ci
gruntu do MOSiR-u o warto6ci 104.870,00 zt



wyksiggowanie dzialek pod ul. TopolowE, kt6re zostaty podwojnie
wprowadzone do ewidencji o warto$ci 24.370,00 zl

4. Stan grunt6w na dziei 31.12.2010 r. wynosi og6Nem
wtym:

wieczyste u2ytkowanie gruntu o warto6ci

Grupa ..1" - Budynki i lokale

1. Stan na dzien 1.10.2009 r. wynosil

2. Zwiqkszenia na tqcznqwarto6c
w tym:

termomodernizaeja budynku KS Gornik (ll etap)
o warto6ci

adaptaeja pomieszezefi na arehiwum zaktadowe
o wartoSci

zapleeze kontenerowe na boisku ,,Orlik 2012"
o wartoSci

w Zabrzu przy ul. K. Miarki 14 o warto5ci
wprowadzenie do ewldencji budynku domu rlauczyciela
znajdujqcego sig w Dgbiefisku p'rzy ul. Ornontowie-kieJ

o warto5ci
przeksiggowanie pemidzy grupami rodzajowymi
(zmiana wykorzystania budynku) o warto6ci

wprowadzenie do ewidencji budynku gospodarczego w Betku
przy ul. Palowickiej o wartoSci
nabycie gara2u w Leszczynach przy ul. Polnej na podstawie
porozumrcn@ o warto6ci
przyjqcie gara2u zAgenciiWasno5ci Rolnej Skarbu Paftstwa
w Leszczynach przy u{. Pojdy o warto5ci
nieodplatne przyjgcie z ZDiSK-u obiektow znajduiqcych siq
w Leszczynadt przy ul. Pojdy (bazal o tqcznej warto6ci 118.776,O0 zl
nieodplatne przyjqcie zZGM obiektow znaidujqcych siq
w Leszczynach przy ul. Pojdy (baza) o lqcznej warto6ci 229.619,00 zl
nieodplatne przyigci e z ZGM pomieszczefi znajdujqcych stq
w O*rodku Zfrowia w Czerwionce (poradnia Ginekologiczna
orazZdrowia Psychicznego i RTG) o Qcznej wartoSci 514.47A,08 zt
wprowadzenie do ewidencji budynkow gospodarczych
znajdujqcych sig w Leszczynach pzy ul. Nowy Dwor 4 i 5
arcz przy ul. Polnej 7 i 8 o lqcznej warto6ci 1.2O0,O0 zl
przyjgcie budynku mieszkalnego i gospodarczego
w nastqpstwie postgpowania spadkowego po C. Haiduk
znajdujqcego sig w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia

o Qeznejwarto6ci 142.OA0,O0 z+
wprowadzenie do ewidencji budynku gospodarczego
znajdujqcego sig w Szezeikowieaeh prry ul. Wiejskiej

o warto6ci 34.963,00 z+
wprowadzenie do ewidencji udziafu w budynku znajduj4cym siq

13.081 .229,55 A

2.052.066,84 d

45.680.622,47 z+

1.840.897,98 zl

416.465,19 zt

60.817,00 zt

115.869,96 zt

21.640,0A A

14.O84,00 zl

4.315,U zl

1.253,20 A

85.675,00 zl

49.749,71z.+



3. Zmniejszenia na lqcznqwartoSd 2.064.008,25 z+
wtym:

sprzedaz budynk6w znajdujqcych sig w Leszczynach przy ul. Pojdy
na rzecz Spofki z o.o. ,,Krokus" o tqcznej warto5ci 348.395,00 zl
sprzeda2 budynku w Stanowicach
(budynek bytego przedszkola) o warto6ci 35.071 ,82 z+
sprzedaZ pom ieszczenia porad n i g inekolog icznej oraz zd rowia
psychicznego i RTG na rzecz Sp6lkiz o.o. ,,Medipoz"

o lqcznejwarto6ci 544.470,08 zt
n ieodptatne przekazanie do ZDiSK-u budynku gospodarczego
znajdujqeego sig w Szezejkowicaeh przy ul. Wiejskiej

o wartoSci 34.963,00 zt
nieodplatne przekazanie do ZGM budynku gospodarczego
w Belku przy ul. Palowickiej o warto6ci 21.840,00 z+
nieodplatne przekazanie do ZGM Yz czqi;ci budynku Osrodka
Zdrowia w Stanowicach o warto6ci 144.810,00 zl
nieodplatne przekazanie budynku do Przedszkola nr I
w Dgbiefisku przy ul. Zabrzariskiej o warto5ci 41.2A3,14 zt
nieodplatne przekazanie do ZGM budynk6w mieszkalnych
igospodarczych znajdujqcyeh sig w L-nach przy ul. Novry Drv6r
orazptzy ul. Polnej o lqcznej warto6ci 110.774,0A zl
nieodpbtne przekazanie do ZGM budynku mieszkalnego
znajdujqcego siq w Belku o wartorlci €8.454,80 zt
nieodplatne przekazanie do ZGM dworu w Leszczynach
i Czuchowie o Qcznej warto6ci 107.808,24 A
nieodptatne przekazanie do ZGM budynk6w domu nauczyciela
w Przeggdzy, Belku, Stanowicach, Palowicach
i @iefisku o Qcznej warto6ci 449.ZOZ,SO zl
nieodplatne przekazanie do MOSiR-u budynku zaplecza obiektu
sportowegowSzczejkowicach owarto6ci
pzeksiggowanie pomigdzy grupami rodzajowymi
(zmiana wykorzystania budynku) o warto6ci

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

46.720,96 zI

19.719,71z'+

45.457.511,80 zl

Grupa..2" - Budowle - obiekty in2vnierii tqdowei iwodnej

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosit 1O.900.S0S,ZS A

2. Zwigkszenia na lqeznqwarto6c 2.3Og.3gS ,11 zl
w tym:

przyjgcie kana{izaeji sanitamej na osiedlu Familski
w Czerwionce o wartoSci 194.999.G7 zl
przyjqcie kompleksu sportowego,,Orlik 2012" wrazz kanalizacjq
sanitarnq i deszczovrq oraz chodnikami i doj5ciem

o Qcznej wartoSci 876.109,88 zt
przyjqcie o6wietlenia przy ul. Gicwackiego iKoSciuszki

o {qcznej warto5ei 51.72AJ7 zl
przyiqcie placy zabaw z terenu Gminy o lqcznej wartosci 334.00G,87 zt



przyjecie kanalizacji inawierzchni drogi na osiedlu Hajduki
w Szczejkowicach, nawiezchni ul. Mikofowskiej-Bocznej
w Przeggdzy, drogi dojazdowej i parkingu przy targowisku
w Czenrionce o Qcznej wartoSci 131.552,54 zl
przyjgcie drewnianej bramy i ogrodzenia na polanie Kanetswiec
w Przeggdzy o wartoSci 5.866,00 zt
nieodptatne przyjgcie z ZDiSK-u obiektow znajdujqcych sig w L-nach
przy ul. Pojdy -kanalizacji deszczoweji sanitarnej,
sieci wodociqgowej, sieci elektroenergetycznej, centralnego
ogrzewania, dr6g oraz ogrodzenia o iqcznejwartoSci 142.725,OO zl
nieodplatne przyjgcie zZGM odcinka rurociqgu gazowego
znajdujqcego siq w Leszczynach przy ul. Pojdy o warto5ci 5.989,O0 zt
wprowadzenie do ewidencjialei oraz ogrodzenia na cmentarzu
w Szczejkowicach o tqcznej warto6ci 61 .136,00 zt
wprowadzenie do ewidencji boiska, chodnikow, pifl<ochwyt6w
oraz ogrodzenia boiska znajdujqcego siq w Czerwionce
przy ul. Szkolnej o Qcznej warto5ci 183.477,A0 zt
wprowadzenie do ewidencji drewnianej wiaty znajdujqcej ste na
polanie Kanetowiec w Przegedzy o warto$ci 11.444,40 A
n ieodplatne przyjqcie pzytqczy wodociqgowych
z terenu Gminy i Miasta o tqcznej warto6ci 310.368,98 zt

3. Zmniejszenia na lqcznqwartosf 1.591.398,€4 zl
w tym:

sprz&a2 budov'di znajdujqcych siq w Leszczynach przy ul. Pojdy
na rzecz Spolki z o.o. ,,Krokus" o tqcznej wartoSci 148.714,0A ^
likwidacja osadnika wod poflotacyjnych, linii napowietrznej
znajdujqcejsiE w Belku, linii energetycznej powietrznej
oraz drogi do osadnika o lqcznej wartoSci 1.066.519,10 z+
nieodplatne przekazanie do ZDiSK-u kanalizacji i nawierzchnidrogi
na osiedlu Hajduki w Szczejkowlcach, nawierzchni
ul. Mikolourskiej-Bocznej w Przegqdzy, drogi dojazdourej
i parkingu przy targowisku wCzerwionce o lqcznej wartoSci 131.552,54 zl
nieodplatne przekazanie do ZDiSK-u aleioraz ogrodzenia
na cmentarzu w Szezejkowicach o lqpznejwarto6ci 61.136,O0 zl
nieodplatne przekazanie do MOSiR-u boiska, chodnikow,
pitkochvq/td,v oraz ogrodzenia boiska znaiduiqeego siq
w Czerwionce przy ul. Szkolnej o tqcznej warto5ci 183.477,00 zl

4. Stan na dziefi 31.12.201A r. wynosi 17.618.501,722+

Grupa ..3" - Kotly i maszvny energetyczne

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosit 123.542,98 z+

2. Zwigkszenia nalqczrrqwartqid 8.998,84 zf
wtym:

zakup kotla centralnego ogrzewania dla OSP
Dgbiefisko Wielkie o warto5ci 8.998,84 zt



3. Zmniejszenia nalqeznqwartoSc 19.501 ,04 zl
wtym:

nieodptatne przekazanie do ZGM kotftrw znajdujqcych siq
w domu nauczyciela w Przegqdzy i o6rodku zdrowia
w Stanowicach o tqcznej warto5ci 12.011,13 zI
sprzedaz kotl6w znajdujqrych sig w budynku bylego przedszkola
w Stanowicach o warto6ci 5.217,74 zl
likwidacja kotta znajdujqeego sig w domu naueryciela
w Pafowicach o wartoSca 2.272.17 zl

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi 113.040,78 z+

Grupa ..4" - Maszyny. urzqdzenia iaparaty og6lnego zastosowania

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosil 226.245,15 zt

2, Zwigkszenia nalqeznqwarto66 8O.527,0O zl
wtym:

zakup notebooka o warto6ci 5.254,AO zl
nieodpftatne przyjgcie z ZGM staciiwymiennik6w ciepta
znajdujqcej sig w Leszczynach przy ul. Pojdy (teren bazy)

o warto6ca 75.153,00 zt
przeksiqgowania w adqzku z podzialem zestawu komputerowego

o warto6ci 120,00 zt

3. Zmniejszenia na Fqczrrqwarto5d 1O4.542,57 zl
wtym:

sprzda2 stacjiwymiennikow ciep+a znaidulqei siq w L-nach
przy ul. Pojdy na rzecz Spotkiz o.o. ,,Krokus"

o warto6ci 75j53,OO zl
likwidacja sprzqtu komputerowego o lqcznej wartoSca 29.269,57 d
przeksiggowania w anvi4zku z podziatem zestawu komputerowego

o warto6ci 120,00 zN

4. Stan na dziefi 31.12.201A r. wynosi 202.229,58 zN

Grupa ..6" - Urzqdzenia techniczne

1. Stan na dzieri 1.10.2009 r. wynosil 343.837,7621

2. Zwiqkszenia rwlqezrr4warto6d 21.23O,O0 A
wtym:

zakup systemu alarmowego o wartotiei 7 .2O0,O0 zl
zakup syreny dla OSP Stanowice o warto5ci 9.760,00 zl
zakup radiotelefonu na potrzeby ZKO o wartoSci 4.27A,00 A
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3. Zmniejszenia o l-Ecznej warto6ci 0,00 zl

4. stan na dzieri 31.12.2010 r. wynosi 365.067,76 zl

Grupa ..7" - Srodkitransportu

1. Stan na dzieri 1.10.2009 r. wynosil 1.822.243,67 zl

2. Zwigkszenia nalqcznqwartoS6 436.933,19 zl
wtym:

zakup samoehodu zurzqdzeniem typu HDS
o wartoSca 436.933.19 zl

3. Zmniejszenia na lqcznq warto66 0,00 zl

4. Stan na dzieri 31.12.2010 r. wynosi 2.259.176,86 zl

Grupa ..8" - Narzedzia. przyrzqdy. ruchomoSci iw)4cosa2enie

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosil 368.013,46 z+

2. Zwigkszenia na t4cznqwarto66 131.978,80 zl
wtym:

przyjqcre do ewidencji urzqdzeri zabawowyeh
z terenu Gminy o lqcznej wartoSci 85.828,27 zl
przy'jecie wyposa2enia kompleksu sportowego ,,Odk 2012"

o warto6ci 19.249.53 z+
wp rowadzenie do ewidencji urzqdzeri i wyposa2enia
znajdujqego ste na terenie boiska w Czerwionce
przy ul. Szkolnej o tqcznej warto6ci 25.901,00 zl
przyjgcie budynku warsztatowo-rnagazynov\rego w Dgbierlsku
po bytym K6lku Rolniczym o warto6ci 1.000,00 zt

3. Zmniejszenia na QcmqrmrtoS6 166.076,76 zf
wtym:

nieodpfatne przekazanie do MOSiR-u urzqdzefi i wyposa2enia
znajdujqcego siq na terenie boiska w Czerwionce
przy ul. Szkolnej o Nqcznej warto6ci 25.901,00 zl
sprzeda2 aparatu do USG o warto6ci 99.985,00 zt
likwidacja unitu stomatologicznego znajdujqeego siq
w WOZ w Belku o wartoSci 28.674,86 zl
likwidacja telefaxu i kserokopiarki o lqcznej wartoSci 7.226,70 z+
likwidacja kasy stalowo-betonowej o warto6ci 4.289,20 A

4. Stan na dziei 31.12.2010 r. wynosi 333.915,50 zf



Warto5ci niematerialne i prawne:
Stan na dziei 1.10.2009 r.
Przyehod
Rozch6d
Stan na dziefi 31.12.2010 r.

wynosil

wynosi

208.292,20 z+
6.821,02 z+
3.500,00 zt

211.613,222+

lV. Dochody UGIM uzyskane z gospodarowania mieniem w okresie od 01.10.2009 r.
do 31 .12.2010 r. zamkngtysiqkwotq 5.614.881 ,3221
wtym:

-znajmuidzierlavry
- ze sprzeda2y grunt6w
- ze sprzedaZy lokali mieszkalnych
- ze sprzeda2y lokali u2ytkowych
- z przeksztalcenia pr€Ma uzytkowania
w prawo wftasno5ci

- ze sprzdazy sk{adnik6w ntajqtkowych
- zaptata zazarzqd i uzytkowanie
- zaptata za wieczyste uzytkowanie gruntu

kwota
kwota
kwota
kwota

kwota
kwota
kwota
kwota

2.130.423,68 zl
1.831 .851,76zl '
1.262.704,32 zl

41.960,00 zl

3.366,80 zt
22.672,65 zl

114.667,30 *
207.234.81 zt

15.550,O0 zl
202.200,00 zl

1.043.605,29 zl
341,60 zt

13.936,11 zl

V Przyslugujqce JST wierzytelno5ci z mienia:
1. \rrykup lokalu mieszkalnego -splata do2O14 r.
2. wykup lokalu uzytkowego - Medipoz sp. z o.o. - sptata do 2013 r.
3. najem i dzierlawa
4. sprzeda2 gruntow
5. wieczyste u2ytkowanie

VI
1 .

2.

Ograniczone prawa nzeczowe UGIM:
decyzja oddania w trwaty zarzqd nieruchomo5ci polo2onej w Czennrionce
przy ul. Kombatant6w na rzecz MOSiR-u,
umowa najmu niezabudowana nieruehomorld gruntowa pdo2ore,
w Szczejkowicach przy uliry Rybnicklej o powierzchni 564m2,

3. akt notarialny dotyczqcy sprzedazy spolce ,,KROKUS" nieruchomo5ci znajdujqcej
siq w Leszczynach przy ul. Pojdy - moZliwoS6 korzystania z nieruchomo5ci
do dnia 1.A4.2A11r.

4. urnowa o Swiadczenie usfug promocyjnych z Wsp6lnotq Mieszkaniouq
udostqpnienle czgSci powierzchni etewacji wiezy zegarowej na nieruchomo6ci
potrc2onej przy ul. 3 Maia 2 w Czerwionce.

Vll Hipoteki
W celu zabezpieczenia wierzytelno6ci Gmina obciqza nieruchomo6ci hipotekq
przymusowq. Na dziefi 31.12.201O r. zabepreezone se zalegto6ei na larotg:
679.880,94 zt.

8
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OBROT MIENIEM W OKRESIE
OD 01.10.2009 r. DO 31 .12.2010 r,

Stan mienia jednostki samorz4du terytorialnego na I paldziernika 2009 r.
- powiezchnia gruntow og6lem: 4.099.924,23 m2

Obr6t mieniem jednostki samorzqdu terytorialnego w okresie od 01.10.2009 r.
do 31.12.2010 r.

L Gmina nabyla na mienie iednostki samorzqdu terytorialnego:
- w drodze Decyzji Wojewody Katowickiego udziat 2611000 w gruncie
zabudowanym o pow.8,24 mi, o wirto5ci 402,6111, symbol KST - 0t03n32,
- w drodze Decyzji Wojewody Katowickiego udzial 2611000 w gruncie
zabudowanym o pow. 

-5,93 
m", o warto6ci 289,7421, symbol KST - 0/03/031,

- w drodze Decyli Wojewody Katowickiego grunt zabudowany o pow. 18 283,00
ffi2, o wartoSci 54 849,00 zt, symbot KST - 0103/033,
- w drodze DecyzjiWojewody Katorrvr'ckiego grunt zabudowany o pow. 3 523,00 m2,
o wartoSci 28 200,00 zl, symbol KST -41031032,
- w drodze Aktow Notarialnych grunty pod drogi o Qcznej pow. 4 128,00 m',
o warto6ci 80 760,84 zl, symbol KST - 0/03/036,
- w drodze Decyzii Woiewody Slqskiego 9[unty pod drogi o lqcznej pow.
5 815,00 rn2, o warto6ci 215 085,08 zl, symbol KST - 0103/036,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt zabudowany o pow 6001,00 m2,
o wartoSci 275 000,00 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt niezabudowany
o pow 2 5OO,0O ffi2, o warto6ci 143 000,00 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt niezabudowany
o pow. 2 406,00 ffiz, o warto5ci 14 700,00 zl, symbol KST - 0lO2lO20,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt niezabudowany
o pow. 7 562,00 ffi', o warto6ci 26 0OO,O0 zt, symbol XSf - 0/01/010,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt niezabudowany
o pow. 3 331,00 rn2, o wartosci 11 500,00 zl, symbol KST - 0t011012,
- w drodze Postanowienia Sqdu Reionowego grunt zabudowany o pow. 570,00 m',
o warto5ci 33 630,00 zt, symbol KST- 0/03/030,
- w drodze Postanowienia Sqdu Rejonowego grunt zabudowany
o pow. 1 430,00 ffi2, o warto6ci 84 370,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grynt niezabudowany o powiezchni 3 962,00 m2,
o warto6ci 17 955,00 zt, symbol KST - OlO3lO32,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 3 850,00 m2,
o warto6ci 33 618,56 zl, symbol KST - 0/031034,
- w drodze Decyzii Urzgdu Wqjewodzkiego grunt zabudowany o pow. 869,00 m',
o warioSci 608,00 zt, symbol KST- 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 598,00 m2,
o warto6ci 3 073,00 zl, symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 1 202,00 m',
o warto6ci 5 755,00 zt, symbol KSf - 0/03/034,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 21 924,00 m2,
o warto6ci 97 761,00 zl, symbol XSf - 0/03/034,
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2. Zbyeie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego:
- przeksztatcenie uZytkowania wieczystego o powierzchni 771,00 m2
2 313,00 zt, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie uzytkowania wieczystego o
2 613,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztatcenie uZytkowania wieczystego o
699,84 zl, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie uzytkowania wieczystego o powierzchni 290,00 m2
278,40 zl, syrnbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie u2ytkowania wieczystego o powierzchni 637,00 m2
611,52 zl, symbol XSf - 0/03/030,
- przeksztalcenie u.zytkowania wieczystego o powierzchni 559,00 m2
536,64 zl, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie u.zytkowania wieczystego o powierzchni
372,40 d, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie uzytkowania wieczystego o powierzchni
804,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalcenie u;ytkowania wieczystego o powierzchni 869,00 m2 za cene
608,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powiezchni 1 029,00 m2,
o warto6ci 2 891,49 zl, syrnbol KST - 0/03/032,
- w drodze Aktu Notarialnegg grunt niezabudowany o powlezchni 180,00 m2,
o warto6ci 172,8A zl, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 1 344,00 m',
o wartoSci 1 290,24 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego- grunt niezabudowany o powiezchni 853,00 m',
o wartoSci 818,88 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnegg grunt niezabudowany o powierzchni 952,00 m2,
o warto6ci 913,92 zf, symbol KST:0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 96,00 B',
o warto6ci 248,00 zt, symbol KST- 0/03/030,

- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 530,00 frr,
o wartosci 1 590,00 zl, syrnbol KST- 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 18 482,00 m2,
o wartoSci 42 508,60 zl, symbol KSf - 0/03/033,

powierzchni 871,00 m2

powierzchni 729,00 m2

124,A0 m2

268,00 m2

za cene

za cene

za cene

za cene

za cene

za ceng

za cene

za cene

porlttierzchni

237,00 m2,

892,00 m2,

365,74 m2,

563,32 ffi2,

817,89 m2,

- w drodze Aktu Notarialnego grunt czEiciowo zabudowany o
I 266,00 ffi2, o wartoSci 48 275,86 zl, symbol KST - 0/03/031,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powiezchni
o warto6ca 1 2U,77 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 1
o warto6ci 5 316,52 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 2
o wartosci 12325,48 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego _ grunt zabudowany o powierzchni
o warto6ci 6 985,17 zt, symbol KST - OlOSlO32,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 1
o wartosci 7 338,25 zl, symbol KST - 0/03/030,
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3. Ustanowienie trwalego zarzqdu:
- w drodze Decyzli Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 795,00 ffi2, o wartoSci 8728,50 zl, na rzecz Przedszkola Nr 8,
symbof KST - arc3rc32,
- w drodze Decyzji Zarzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 10 000,00 m2, o warto6ci 21 100,00 zl, na rzecz Szkoty
Podstawowej im. Wtadyslawa Broniewskiego, symbol KST - OlO3tO32,
- w drodze Decyzli Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 7 431,00 m2, o wartoSci 11 963,91 z+, na rzecz Szkoty
Podstawowej im. Pawta Stalmacha, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Zarzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. I 716,00 m2, o wartoSci 29 148,00 zl, na rzecz Przedszkola
Nr 6, symbol t(ST - Ot}3to32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 13 306,00 m", o warto6ci 28 740,9G zl, na rzecz Zespotu
Szkol Nr 5, symbol KST -olo3to32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 12 481,00 m2, o wartoSci 65 026,01 zN, na rzecz Zespotu
Szkol Nr 1, symbol KST - OlO3tO32,
- w drodze Decyzji Zauqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 4 940,00 ffi", o warto6ci 25 737,40 z+, na tzecz
Pzedszkola Nr 1, symbol KST - OtO3tO32,
- w drodze Decyzji Zarzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 4 000,00 ffi2, o wartoSci 2A 840,00 zl, na rzecz
Przedszkola Nr 3, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Zarzqdu Gminy i Miasta .Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 5 521,00 ffi", o warto$ci 28 764,41 zl, na tzecz
Przedszkola Nr 11, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 10 485,00 ffi2, o wartoSci 54 626,85 z+, na rzecz
Gimnazjum Nr 2, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 559,00 ffiz, o warto6ci 3 585,70 zl, na rzecz Gimnazjum Nr 6,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany opow. 3 510,00 ffi2, o warto6ci I 073,00 zl, na rzecz Gimnazjum Nr 6,
symbof KST - arc3'1032,
- w drodze Decyzji Zarzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 13 652,00 m2, o wartoSci 71 126,92 zl, na rzecz Szkoty
Podstawowej Nr 3, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 19 425,00 ffi2, o wartoSci 44 677,50 A, na rzecz Szkoty
Podstawowej Nr 8, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 9 800,00 ffiz, o wartoSci 27 538,00 d, na rzecz Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej w obr. Stanowice, symbol fSf - 0/03/033,
- w drodze Deeyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 5 106,00 ffi2, o wartoSci 15 318,00 zl, na rzecz Zespolu
Szkot Nr 3, symbol KST - oto3lo32,
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- w drodze Decyzji Zarzadu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 7 427 ,OO ffi2, o warto6ci 7 129,92 zN, na rzecz Przedszkola Nr 7,
symbol KST - 0103rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 11 968,00 rn2, o warto6ci 11 489,28 zl, na rzecz Zespolu
Szkol Nr 4, symbol KST - olo3l032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 7 811,00 m2, o warto6ci 11 247,84 zl, na rzecz Szkoty
Podstawowej im. St. Ligonia, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 5 852,00 ffi2, o warto6ci 17 556 zl, na rzecz Przedszkola Nr 10,
symbol rSr - afa3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 40,00 ffi2, o warto5ci 120,00 zl, na rzecz Przedszkola Nr 10,
symbol rSr - o/o3/030,
- w drodze Decyzli Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 7 857,00 m", o warto6ci 23 571,00 zl, na rzecz Zespolu
Szkol Nr 2, symbol KST -0103t032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany g pow. 854,00 ffi2, o warto6ci 2 562,00 zl, na rzecz Zespolu Szk6l Nr 2,
symbol KST - 0rO3/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 127,00 ffi2, o wartoSci 2 4U,32 A, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - An3rc32,
- w drodze Decy/1i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 11 211,00 m2, o warto6ca 44 619,78 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - arc31032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 760,00 ffi2, o wartoSci 9 169,60 zf, na rzecz ZGM-u,
symbof rSr - 0rc31a32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 149,00 ffi2, o wartoSci 7 305,68 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0103/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 100,00 m2, o warto$ci 1 771,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowal] o pow: 1 500,00 ffi2, o wartoSci 2 160,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0,031032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 523,00,00 m2, o warto6ci 28 200,00 zf, na tzecz ZGM-u,
symbol KST - OlO3l032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 4 130,00 ffi2, o wartoSci 21 517,30 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 515,00 m2, o wartoSci 8 059,75 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - 01031032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny udziat
9O441AO0 w gruncie zabudowanym o pow 3 697,19 ffi2, o warto5ci 45 845,16 zl,
na rzecz ZGM-u, symbol KST - OtO3tO32,
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- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 830,00 m2, o wartoSci 4 382,40 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 453,00 m2, o wartoSci 11 990,91 A, na rzeez ZGM-u,
symbol KST - 0103/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 636,00 m2, o wartoSci 1 373,76 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - An3n32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow 1 112,00 m2, o warto6ci 3 124,72 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 330,00 m2, o wartoSci 531,30 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - An3n32,
- w drodze Decyzji Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 976,00 m2, o wartoSci 2 244,80 zN, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 01031032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 515,00 m2, o warto6ci 23 690,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - arc3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 6 856,00 m2, o warto6c, 27 223,27 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof XSr - on3n32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 482,00 m2, o wartoSci 3 408,60 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - olagn32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 3 643,00 ffi2, o warto6ci 20 765,10 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Decyzli Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 010,00 ffiz, o wartoSci 56 137,00 zl, na vecz ZGM-u,
symbol KST - 0103/030,
- w drodze Decyzli Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 2 389,00 ffi2, o warto6ci t4 617,00 zl, na tzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/031030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 655,00 ffi2, o warto6ci 23 468,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0103/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 827,A0 ffi2, o wartoSci 25 907,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KsT - 0103/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszezyny grunt
zabudowany o pow. 10 762,00 m", o warto6ca 24 96V,84 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbof KST - 0to3tog2,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 13 669,00 ffi2, o wartoSci 13 122,24 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbot KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 8 923,00 ffi2, o wartoSci 26 769,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbof KST - AlO3lO32,
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- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 10 487,00 ffi2, o wartoSci 104 870,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 075,00 ffi2, o wartoSci I 225,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 18 046,00 m", o wartoSci 94 019,66 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0103/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 11 092,A0 m', o wartoSci 31 168,52 zl, na tzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0rc3n32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 17 044,00 m', o warto6ci 35 962,84 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0/05/050,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 10 833,00 m", o wartoSci 32 490,07 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbot KST - olo3/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 18 283,00 rl', o warto6ci 54 849,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 34 372,A0 m", o wartoSci 103 116,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol rSr - 0m3/034,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 14 506,00 m', o warto6ci 43 518,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0103/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 634,00 ffi2, o warto6ci 4 902,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbof KST - 0rc3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 17 258,00 h2, o wartoSci 89 914,18 zl, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/031,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 70 199,00 ffi2, o wartoSci 365 736,79 A, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 28 605,00 ffi2, o warto5ci 135 873,75 zf, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KsT - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 534,00 m2, o warto6ci 1 602,00 zf, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 379,00 rn2, o warto5ci 3 790,00 zf, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Deey$i Bunnistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
niezabudowany o pow. 2 287,00 ffi2, o wartoSci 22 870;OO zl, na rzecz ZDiSK'u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 5 541,00 ffi2, o warto6ci 11 691 ,51 zl, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/033,
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- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 4 500,00 ffi2, o wartoSci 23 445,00 zl, na rzecz ZDiSK-u,
symbol KST - 0/03/033.

4. Wygas{y trzy umouy u2yezenta w zrltiqzku z oddaniem nieruchomorici w trwafr
zarzqd.
5. Zawarto dziewiq6 um6w najmu na kwotg: 1 961 ,17 z+
6. Rozwiqzano cztery umowy najmu na kwotg: 36 210,16 zl
T.Zawartojednq umowe dziezawy na kwotg: 49,48zl

lll Stan mienia jednostki samorzqdu terytorialnego na dzieri 31 grudnia 2010 r.
- powiezchnia gruntow ogolem: 3.600.969,27 m2

lV Zamierzenia na rok 20{1

Przewidyrana porierzchnia nieruchomo6ci gruntovrych do zbycia na rok 2011
okoic 100.000,00 m'.
Przewiduje sie naWcie na rok /O11 na mienie nieruehomo6ci gruntswych
okoto 30.000,00 m2.

t5



Informacja o stanie mienia
jednostki samorzqdu terytorialnego

Urz4d Gminy i ltliasta
Czenrionka-Leszcryny

Grupa
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2009r.

Pzychody
- zakupy,

- nieodpbtne
otrzymanie

Rozchody
- sprzedaz,
- likwidacja,
- nieodptatne

pzekazanie

Stan na
31.12.241Qr.

CGOLEM GRUPY O .8 79 815 340,89 6189 464,7i 6 574132,1179 430 673,5t

Brupa 0 - Grunty 14 350 330,55 I 359 503,8! 2 628 604,8t t3 081 229,5!

2ytkirolne 15 580,0C 37 500.0( 0,0( 53 080.0(

lrunty leSne 0,0c 14 700,0( 0,0( 14 700.0(
yrunty zabudowane i zurbanizowane
M Wm: 14 168 181.24 1 307 303,8t 2 592 M2.01 12 882 843,0t

tereny mieszkaniowe 1 7!fi 494.2t 118 608,0( 159 980,6i 1 755 121,5t

tereny pzemyslowe 3147 724,25 289,71 138190 ,& 3 009 823,9(

tereny zabudowane inne 1 048 963.2( 257 503,6: 942 459,8r 364 006,9t

zurbanizowane tereny
nie zabudowane 6 576 441,93 49+ 849,0€ 769 216,6€ 6302074.2i

tereny rekreacyino
-wypoczynkowe 992674,31 140207.5e 558 424.75 574 457,Ot

tereny komunikacyjne 605 883,2€ 295W5,92 24370.4( 877 359.1t

ercny r62ne 166 569.31 0,0c 35 962,& 130 606,4'i

Brupa{ -Budynkiilokale 4ft 680 622,07 I 840 897,9€ 2 064 008,2! 45457 511,8(

cudynki niemieszkalne
nr Um: 8 579777,5( 959 091,7e 603 925.6: g 934 943,57

budynki pzemysbwe 48812,4C 0,0( 0,0( 48812,4C

budynki transportu
itacanoSci 0,0( 43444,4 25 045,0( 18 399,84

budynkihandlowo
- usluqowe 0,0( 29732.0( 29732.0( 0,(x

zbiornki, silosy
i budynki magazynowe 0,0( 51 047,0( 51 047,0C 0,0(

budynkibiurowe 2257 6/i9,8( 162253,71 51 687,0( 2 368 216,6(

budynki szpitali i zakhddw
opiekimedycznej 144 810.0( 80 378,0( 22s 188.OC 0,0(

budynkioSwiaty, nauki
i kultury oraz budynki
sportowe

4 426 301.* 416 465,1S 123 575,92 4  719190 ,81

budynki produkcyine, uslugowe
i gospodar. dla rolnictwa 400,0( 13 200.0c t 200,0( r2 400,0(

inne budynki niemieszkalne 1701 803,6i 162 570,9€ 96 450.71 r 767 923,92

rudynki mieszkalne 37 100 U4,51 337 336,2C 915612,1 fi522 568,2:

okale 0,0( $44 470,08 544 470,0t 0,0(
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Grupa 2 - Obiekty iniynierii lqdowej
i wodnej 16 900 505,25 2 309 395,11 1 591 398,64 17 618 501,72

<ompleksowe budowle na terenach
rzemyslowvch 1 060 754.0 0,0c 925 304,01 135 450.0C

urociqgi, linie telekomunikacyjne
elektroenerqetvczne 12 A5794Je 683228.82 95 150,7C 13133 872.28

nfrastru ktura transportu 811652.9 i 325 462.81 341 050.93 796 064.8C
rbiekty inzynierii lqfl owej
wodnei pozostale 2482304Je 1 300 703"4.t 229 893.0C 3 553 114.64

Grupa3-Kotlyimaszyny
rnergetyczne 723 542,98 8 998,84 19 501,O1 773010,71

<ot{y grzejne iparowe 123 542.9e 8 998,B4 19 501,04 113 040,7t

Grupa4 - Masryny, urz4dzenia
aparaty og6lnego zastosowania 226 245,12 80 527,0( 104 542,57 202229,5t

rparaty do wymiany ciepla 0,0c 75 153.0( 75 153.0( 0,0(
rozostab rnaszyny, urzq$zenia
aparaty specjalizowane i specjalne

ry6lnego zastosowania,
il tVm:

226 245.11 5 374,0C 29 389,5i 202229,5t

zespoly komputerowe 226 245.1a 5 374,0C 29 389,5i 20222951

Grupa 5 - Spe$alistyczne maszyny,
lrz4dzenia i aparaty 0,00 0,0( 0,0( 0,00

Srupa 6 - Urzqdzenia techniczne 343 837,7€ 21 230,0( 0,00 365 067,7t

.rzqdzenia i apara$ energii
rlektrvcznei 52 464.4C 0,0c 0,0c 52 464,4(

tzqdzenia tele i radiotechniczne oraz
aparatv do telebnii 120357,4t 21230,0C 0,0( 141 587.4e

t nqdzenia e I e ktroen ery etyczn e
rradohr6rcze i zasilaiace 8135,7t 0,0c 0,0( 8135,7€

tzuvigi i pzenoSniki 117 467.7( 0,0c 0,0( 117 467.7C

xzqdzena pzemysfowe 45 412.4( 0,0c 0,0{ 45412.4C

Srupa 7 - Srodld transportu 7 82224?,67 436 933,{€ 0,O0 2259 778,4

;amochody osobowe 193 925,0( 0,0( 0,0c 193 925.0C

umochody cig2arowe 19 652.3r 0,0( 0,0c 19 652.3r

;amochody specjalne 1 285 488,3i 436 933,1S 0,0c 1722 421,52

rutobusy i autokary 323 178.0C 0,0{ 0,o( 323 178,0(

Brupa 8 - Narzgdzia, prryrzqdy,
ruchomoSci i wyposa2enie 368 0{3,4€ {3{ 978,80 {66 07€,7{ 333 9{5,50

tarzgdzia, przyrzqdy,sprawdziany 72772.5e 0,oc 0,0( 72772.*

frfyposazenie, aparaty, spzEt
nedvcznv i laboratorvinv 128 659.8€ 0,0c 128659,8€ 0,0(

,t/yposazenie technicane biur 103 296.6( 0,0( 7 226"7C 96 069"9C
rvyposa2enie ispzqt kin, teatr6w,
rlae6wek kulturalno-o€rntiatowveh 16 099,92 85828.21 0,0c 101 928.1€

<ioski, budkii baraki 0,0( 2224.W 1224,4C 1000,0c
nne pzyzqdy, ruchomo6ci
vwoosa2enie iachnicene 47 1U.52 43 926.5: 28 966.2( 62144.81
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2. JEpNOSTK| ORGANTZACYJNE
O6rodek Pomocy Spo{ecznej
Miejski O6rodek Sportu iRekreacji
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Zarzqd Drog i SfuZb Komunalnych

Grupa ,,0" - Grunty

1 . Stan gruntow na dzieri 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia gruntu
w tym:

zwigkszenie gruntu w ZGM
zwiqkszenie gruntu w ZDiSK-u
zwigkszenie gruntu w MOSiR

3. Zmniejszenia gruntu
w tym:

Grupa ..1" - Budynki i lokale

1. Stan na dziefi 1.10.200g r.

2. Zwigkszenia
w tym:

zmniejszenie gruntu w ZGM (udziar w gruncie Nzoz,MEDlpoz")
o warto6ci

4. Stan grunt6w na dzieri 31.12.2010 r. wynosiog6bm

wynosil

o wartoSci

o lqcznej warto5ci
o Qcznej warto6ci
o lqcznej wartoSci

o lqcznej warto6ci

wynosil

na Qczn4wartoSd

1.127,00 zl

1 .697.011,85 z t

389.946,45 zl
728.085,23 zl
578.98A,17 zt

5.180,60 zl

5.180,60 z+

1.692.958,25 zl

63.613.459,49 zt

2.226.M4,36 zl

zwiEkszenie budynk6w w ZGM przekazanych dowodami pr
z UGiM o Qgznej warto5ci 965.296,93 z+
zwiqkszenie w ZGM w wyniku realizacji zadania invrrestycyjnego -
Q$rodek Zdrowia w Ksiq2enicach o wartosci 177.gsg,gg z+
ariqkszenie w ZGM w wyniku realizacjizadania inwestycyinego -
przebudowa i wyposaenie' Biblioteki publicznej

o warto6ci 906.225,55 zl
zurigkszenie w ZGM w wyniku realizacjizadania inwestycyjnego -
podjazd dla niepdnosprawnych w osrod'ku Zdrowia w Beiiu 

-

o wartoSci 39.999,94 zt
zwigkszenie w ZGM w wyniku modemizacii instalacji wodno-
kanalizacyjnej w NZOZ przegEdza o wartosci g.ggg,gg zl
anrigkszenie w ZDisK-u - dow6d pr z uGiM (budynek gospodarczy
w Szczejkowicach) o wqrtogci 34.963,00 z+
zurigkszenie w ZDisK-u - w wyniku ujawrrienia oraz dokonania
nakf,ad6w inwestycyjnych (wiafy) o tecznej wartosci 4s,4z4,ao zl
arigkszenie w MOSiR - dow6d PT z UGIM 1-UuOynet zaplecza sportorrego w
Szczejkowicach) o wartoSci 46.720,96 ;
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3. Zmniejszenia
wtym:

4. Stan na dzieri 31j22010 r.

Stan na dzieri 1.10.2009 r. wynosil

Zwigkszenia na lqcznq wartoSc

na tqcznq warto66

o Nqcznej wartoSci

wynosi

2.871.538,39 zt

1.958.613,742t

229.619,00 zl

544.470,08 z+

118.776,A0 zl

2O.O59,57 zN

62.968.561,46 z+

15.579.871,22

2.595.702,3',1

61.136,00 zt

76.964,0O zt

zmniejszeniew ZGM-sprzedaz olqcznejwarto5ci
zmniejszenie budynk6w w ZGM (Leszczyny ul. pojdy)
przekazanych dowodami pT do UGiM o tqcznej wartoSci
zmniejszenie budynkow - lokali w ZGM przekazanych
dowodami PT do UGiM o warto6ci
zmniejszenie budynkow w ZDiSK-u (Leszczyny ul. pojdy)
przekazanych dowodami pT do UGiM o lqcznejwarto6ci
zmniejszenie w ZDiSK-u - tikwidacja wiat autobusowych

zI

zl
w tym:

zwiEkszenie w ZGM w wyniku oddania studni przykanalikowej
o warto6ci 21.125,12 zl

zmniejszenie w zGM w wyniku zmniejszenia vnartosei srodka
trwalego o podatek Vat o warto6ci -14.122,O0 zl
zwiqkszenie w ZDiSK-u - nieodp*atne przekazanie z UG}M
(kanalizaeja i nawierzehnia drogi w szczejkowicach i przegrEdzy
oraz drogq iparking-targowisko w Czerwionce)

o tqcznej warto6ci 131.552,54 zl
zwQkszenie w ZDISK-u - nieodp*atne przekazanle z UGIM
(ogrodzenie ialeje na cmentarzu w Szczejkowicach)

o lqcznej warto$ci
zwiqkszenie w ZDiSK-u - rnonta2 masztu na fotoradar
w Czuchowie i Belku o tqcznej warto6ci
zwiEkszenie w ZDiSK-u - przebudowa nawierzcfini ul. Brzozy
w Ksiq2enicach, ul. srymochy w Belku, ul. szkotnej w palowicach,
ul. \Afrrlnosci w czenrvione oraz rnodemlzacja nawierzctrni
ul. Olchowei w DEbierisku o lqcznej warto6ci 1.961 .833,77 zl
zwiEkszenie w ZDiSK-u - ujawnienie drog Emlnnych, parkingow,
most6w, ktadek o ecznej warto5ci 191,00 zl
zwigkszenie w ZDisK-u - zakup i monta2 urzqdzeri rekreacyinych
i zabawowyc*r - plac zabaw w l_eszczynacfi i Czeruvinnee

o fqcznej warto6ci 79.015,74 zl
ariqkszenie w ZDisK-u - dokumentacja projektowa remontu
uf. Powstaric6w w Leszczynacfi o wartosca T8.080,00 zl
zwigkszenie w MosiR - nieodp*atne przekazanie z uGiM (boisko,
ogrodzenie, chodniki idojScia oraz pllkoch$y znajdujqce siq
w czerwionce przy ul. szkolnej) o ecznej wartosci 1Bg.1T7,ao a
zwigkszenie w MosiR - wykonanie ogrodzenia zewnqtrznego
w Stanowicach o warto6ci l6.4{;g,t4 d
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3. Zmniejszenia
w tym:

na tqcznq wartoS6 164.086.00 zl

zmniejszenie w zGM w wyniku przekazania do UGiM odcinka
rurociqgu w L-nach yl. pojdy o wartoSci 5.9gg,00 zl
zmniejszenie w ZDisK-u - nieodplatne przekazanie do UG|M
obiekt6w w L-nach p,rzy ul. pojdy o lqcznej wartosci 142.72s,0o zl
zmniejszenie w ZDisK-u - rikwidacja fontanny znajduiqcej siq
w czerwionce w parku miejskim o wartosci 1 s.g72.a0 z+

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosl 18.011 .487,53 zl

1.

2 .

Stan na dziefi 1.10.2009 r.

Zwigkszenia
wtym:

Zmniejszenla
wtym:

4. Stan na dzieri 31.12.2010 r.

wynosil

na Qcznqwartosc

na lqcznq wartoSd

wynosi

32.475,57 zt

25.355,13 zI

12.4fi j3 zt

8.784,00 zt

4.560,00 zl

4.560,00 zl

4.560,00 z+

53.270,70 zI

zwigkszenie w ZGM - nieodpratne przekazanie z uGiM
(kociol znajdujqcy sig w domu nauczyciela w przeggdzy
i osrodku Zdrowia w stanowicach o ecznej wartosci
zwiqkszenie w ZGM - kocior grzewczy-zakup inwestycyjny

o wartoSci
zwiqkszenie w ZGM - przekazanie z ZDiSK_u agregatu
prqdotudrczego o warto6ci

3.

zmniejszenie w ZDisK-u - pzekazanie do zGM agregatu
prqdotunSrezego o warto5ci

1 .

2.

Stan na dzie6 1.10.200g r.

Zwiqkszenia
wtym:

wynosil

na iqqznqwarto5d

na lqcznqwarto6d

o Qcznej warto6ci

2A

523.739,18 zt

12.606,00 zl

129.303,02 zt

zwigkszenie w ZGM - zakup zestaw6w komputerowych
(Biblioteka bez barier) o lqcznej wartosci 12.606,00 z+

3. Zmniejszenia
wtym:

zmniejszenie w ZGM - przekazanie do UGIM staeii
wymiennik6w ciepfa znajdujqcej sig w L_nach ul. pojdy

zmniejszenie w ZDisK-u - rik*id".ilro=X;*f;; rromputeroyvil 
1 53' 00 zl

10.918,34 zt



zmniejszenie w oPS - likwidacja sprzqtu komputerowego

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

o tqcznej wartoSci

wynosi

1 . Stan na dzieri 1 .10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na dzier{ 31.12.2010 r.

1. Stan na dzien 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

Stan na dzieri '1.10.200g r.

Zwigkszenia

3. Zmnieiszenia
wtym:

wynosil

na lqcznq warto6c

na lqcznq wartoSc

wynosi

wynosit

o lqcznei wartoSci

o Qcznej warto6ci

wynosi

wynosif

na Qcznqwarto66

43.231,68 zl

4O7.042,46 zl

928.506,84 zl

0,00 zt

0,00 zl

928.506,84 zl

1.191 .552,822t

0,00 zl

0,00 zl

1.191.552,82 zl

1.809.757,87 *

65.500,00 zl

65.500,00 zt

211.137,O0 zl

1 .

2.
wtym:

arigkszenie w ZGM - zakup samochodu specjalnego
o warto6ci

na lqcznqwarto56

zmniejszenie w zGM - likwidacja samochodu asenizacyjnego
o wartroSci 29.036,00 zl

zmniejszenie w ZDisK-u - likwidacja samocfiod6w cig2arowych
o lqgznej wartoSci 182.101,00 zt

1. Stan na dziefi 31.12.201A r. wynosi 1.664.120,87 zI

1. Stan na dzieri 1.10.2009 r.
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2. Zwigkszenia na tqcznqwartoS6 63.746,29 z+
wtym:

zwiqkszenie w ZGM - zakup kserokopiarki
o wartoSca 10.210,00 zl

zwigkszenie w ZGM - zakup sprzgtu w zwiqzku z realtzaqq
zada n ia Bib lioteka bez barier (u rzqdzen ie wielofu n kcyj ne,
regaty, stoliki, krzesla, szafy, skrzynki katalogowe)

o lqcznej wartoSci 15.635,30 zt
zwiqkszenie w MOS|R - zakup kontenera o konstrukcji stalowej
znajdujqcy sig w Czuchowie przy ul. Kopalnianej

o warto6ci 11.999,99 zt
zwiqkszenie w MOSiR - nieodptatne przekazanie z UGiM
wyposaZenia znajdujacego sig na terenie boiska w Czerwionce
przy ul. Szkolnej (o6wietlenie, bramki, zadaszen ie, itp. )

o lqcznej wartoSci 25.901,00 z+

3. Zmniejszenia na lqcznqwarto66 60.506,61 zN
wtym:

zmniejszenie w MOSIR - likwidacja wyposazenia (kserokopiarki,
odkurzaczy basenowych, prysznica stonecznego i szorowarki)

o lqcznej warto6ci 47.423,48 zl
zmniejszenle w OPS - likwidacia wyposaZenia (kserokopiarki,
kopiarki, telefaksu i centrali telefonicznej)

o Qeznei wartoSci 13.083,13 zt

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi V3.282,94zI

WartoSci niematerialne i prawne:

Jednostka oryanizacyj na Stan na 1.10.2009r. Pzychody Rozchody Stan na 31j2.2O1Or

oPs 38 326,77 0,00 2  8 1 1 . 8 5 35 514.92

MOSiR 3 660,0C 0,0c 0,0( 3 660,0C

ZGM 16 308,9€ 6 514,8C 0,0c 22823,7e

ZD|SK 27 491,W 0,0c 0,0c 27 491,99

Razem 85787,72 6 514,80 2 gl,t,g5 89 490,67
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Uzyskane dochody
Docf,ody uzy'skane z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych w okresie
od 01.10.2009 r. do 31 .12.2010 r. zamknely sie kwotq 7.480.526,09 z{
wtym:  -OPS

- MOSiR
- ZGM

w tYm.

o

- ZD|SK

lokale uzytkowe
lokale mieszkalne

kwota
laarcta
kwota

kwota 671.065,07 zl
kwota 6.599.581,63 zl

kwota

0,00 zl
209.879,39 zl

7.270.646,70 zl

0,00 zt

noscr z mtenl
1. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji:

- wejScie na basen

2. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej- naleznoSciz najmu:
- lokale uZytkowe
- lokale mieszkalne

kwota
kwota

kwota
kwota

240,00 zl
9.656,67 zl

140.677,73 zl
2.103.700,43 zl

NaleZnoSci z tytutu najmu objmujq wszystkie skiadniki czynszu ( powierzchnig,
wyr6z odpad6w, Swiatfo w piwniry legalizacia wodomierzy, ci5nieniomierzy)
wraz z mediami z wy{qczeniem wody i kanalizacii.

Ograniczone prawa rzeczwe:
1. T.aklad Gospodarki Mieszkan iowej :

- umowa uzyczenia - Hotel Robotniczy nr 1, DG 1, ul. Mfynska 21,
- umowa u2yczenia- Hotel Robotniczy ztqe,znikiem i stol6wk4 DG2, ul. tt/ltyfiska
- umor,l€ u2lpzenia - dom nauczyciela w Czucfrowie, ul. Gliwicka,
- umowa ui:yczenia- nieruchomo66 gruntowa, ul. Kopalniana,
- umowa uayczenia- nieruchomo66 zabudowana skladajqca siq z dziaki 0,2000ha
i budynku mieszkalnego oraz 2 budynk6w gospodarcqfcfi ul. \l\fifarcbnia 7,
- zarzqdrenb Burmistrza Nr 377/10 z dn. 15.X1/1Or - pomieszcrenia w Gimnazium
Nr 2 w Le.szczynach ul. Ogrodowa 6.

7an4d ffig i Sluib Komunalnych:
- tnrvaly zarz4d z dniem 1.1O.201Or. na nieruchomo6ci poto2onei w Palowicach
przy ul. Betkovvskiej.

lfieiski O5rcdek Sportu i Rekn*acii:
umovrra uZyczenia z Powiatourym Urzgdem Pracy w Rybniku.

2.

3.
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Informacja o stanie mienia
jednostki samorzqdu terytorialnego

Jednostki Organizacyine

Grupa
w$m podgrupa

Stan na
01.10.20O9r.

Przychody
- zakupy,

- nieodptatne
otzymanie

Rozchody
- spzedaz,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.2010r.

OGOLEM GRUPY 0.8 u 2m 533,55 6 686 561,94 3 U6 311,62 87 460 783,8i

Grupa 0 - Grunty 1127,U I 697 011,8t 5180,60 ,| 692 958,21

lrunty zabudowane
zurbanizowane

r tym:
1 127,OC 1661 049.01 5 180.6C 1 656 995,41

tereny przemysbwe 0,0( 89 914.1t 0,0€ 89 914,1€

tereny zabudowane
inne 1127,4C 454 952.8C 5180.6C 450 899,2C

zurbanizowane tereny
nie zabudowane 0,0( 563 340,24 0,0( 563 340,24

tereny rekreacyino
-wvpoczvnkowe 0,0( 552841,75 0,0( 5528/-1.7(

ereny r62ne 0,0( 35 962,& 0,0( 35 962,&

3rupa I - Budynki
lokale 63 513 459,4! 2226 W,3Q 2 871 538,39 62 968 5614e

rudynki niemieszkalne
u tym: 18 621 006,51 1 428 993,4i 912924,64 19137 075,25

budynki pzemyslowe 228 860,1: 0,0( 0,0c 228 860.1:

budynki transportu
i lacznoSci 174 425,0( 0,0( 3 405.0C 170 620.0C

budynkihandlowo
- usluoowe 29732,0( 0,0( 29732.0( 0,0(

zbiorniki, silosy
i budynki magazynowe 51 505,0( 0,0( 51 505,0( Q,0(

budynkibiurowe 677 230,9t 0,0( 166 632,0( 510 598,98
budynkioSwiaty, nauki
ikultury oraz budynki
sportowe

I757 443,05 46 720,9€ 0,0€ I804 164,01

budynki produkcyjne,
usfugowe i gospodar.
dla rolnictwa

1 115,9€ 1 200,0c 0,0c 2 315,9€

inne budynki
niemieszkalne I701 094,3i 1381 472,47 661 650,6t I420 516,1S

rudynki mieszkalne 44992452,9t 797 646,93 t 958 613,74 43 831 486,1i

Brupa 2 - Obiekty
inZynierii lqdowei i wodnei t5 579 871,22 259674231 {64 086,0( 18 olt 487,51

'urociqgi, linie
lelekomunikacyjne
elektroenergetyczne

1 807 774,3e 76 9&r,0C 158 097.0( 1 726 641,3€
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Grupa
wtym podgrupa

Stan na
01.10.2009r.

Przphody
- zakupy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
- spzedaz,
- likwidacja,

- nieodplatne
pzekazanie

Stan na
31.12.2010r.

nfrastruktu ra transportu 7 957 807.4i 2201471.31 0,0c 10 159 278.74

rbiekty in2ynierii lqdowej
wodneipozostale 5 8't4289.43 317 267.Ot 5 989.0( 6 125 567.4?

Srupa3-Kotlyimaszyny
)nergetyczne 32475,57 25 355,13 4 560,0( g327AF(

<otly gzejne i parowe 21967,51 24795,1 0,0c 42762,4

:urbozespoly izespoly
iagregaty)
rlektroenergetyczne
nytw6rcze i pzetw6rcze oraz
eaktory jqdrowe

10 508,0€ 4 560,0( 4 560,0C 10 508,0€

Grupa 4 - tlaszyny,
urzqdzenia i aparaty
cg6lnego zastosowania

523 739,4€ t2 606,ff 129 303,02 407 442,41

Tlaszyny do obr6bkl
rlastycznej metali
twozyw sztucanych

32 963,0( 0,0c 0,0c 32 963.0(

Taszyny iuzqdzenia
1o pzettaczania
rsprgzania cieczy i gaz6w

20 250.0( 0,0c 0,0( 20 250.0(

aparaty do wymiany ciepla 96 030,3€ 0,0( 0,0( 96 030,3(

maszyny, urzqdzenia
iaparaty do operacji
i proces6w materiatowych

84758.74 0,0( 75 153,0C 5 605,74

rozostale maszyny,
tzqdzenia iaparaty
ry6lnego zastosowania

10 843,0( 12 606.0( 0,0( 23 449,OC

rozostafe maszyny,
tz:qdzenia iaparaty
;pecjalizowane i specjalne
rg6lnego zastosowania,
r tym:

282894.32 0,0c 54 150,02 228744.3(

zespoty komputerowe 2s2894,32 0,0c 54 150,0t 228744.3f

Grupa 5 - Specialistyczne
maszJny, urz4dzenia
iaparaty

928 506,84 0,0[ 0,0( 928 fl16,84

naszyny do ob,r6b,ki
pzerobu drewna,
lrodukcjiwyrob6w
l drewna oraz
naszyny papiernicze
poligraficzne

18 000,0( 0,0c 0,0c 18 000,0e

naszyny, uzqdzenia
aparaty wiertnicze,
;6rnlcze, gazownicze,
dlewnicze, geodezyjne
kartograficzne

3 035,0( 0,0c 0,0c 3 035.0C

naszyny do rob6t
ziemnych, budowlanych
droqowych

822472.73 0,0( 0,0c 822472.7?
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Grupa
wtym podgrupa

Stan na
01.10.2009r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.2010r.

naszyny, urzqdzenia
narzqdzia rolnicze
gospodarki leSnej

84 999.11 0,0( 0,0( 84 999.11

Grupa 6 - Urzqdzenia
techniczne 1 191 552,82 0,0( 0,00 1191552,82

rrzqdzenia tele
radiotechniczne orElz

rparaty do telefonii
B 418,0C 0,0( 0,0c 8 418.0(

tzqdzenia
:lektroenergetyczne
rrqdotw6rcze i zasilajqce

2 ' , t17,0C 0,0( 0,0c 21' , t7 ,OC

larigii przeno$niki 231 060,5C 0,0( 0,0€ 231 060,5(
rzAdzenia pzemyslowe 898 230.2€ 0,0( 0,0c 898 230.2€

tz:qdzenia n iep zemyslowe 6 136,0C 0,0( 0,0c 6136 .0 (

mzostale uz4dzenia
echniczne 45 591.0€ 0,0t 0,0c 45 591,0(

3rupa 7 - Srodki
iransportu t 809 757,87 65 500,0[ 211137,0Q I 664120,8i

;amochody osobowe 26U2.73 0,0( 0,0c 26U2,73

;amochody cig2arowe 1 534 905.44 0,0( 182101 ,0 ( 13528U,44

;amochody specjalne 96124.7C 65 500,0( 29 036,0( 132 588.7C

:iqgniki 113 665.0( 0,0c 0,0( 113 665.0(

laczepy i pzyczepy 31 765,0( 0,0( 0,0( 31 765.0(

nzostaly tabor 6 955,0( 0,0( 0,0( 6 955,0(

3rupa 8 - Narzqdzia,
*qt4dy, ruchomo6ci
wyposa2enie

54{t 043,2€ 637&,21 60 506,61 il3 282,94

aazgd,zia, WzyrzaLdy,
;prawdzianv 191 598.4t 0,0( 42624,0( 148 974,4!

aryposa2enie, aparaty,
sprzqt medyczny
laboratoryiny

12236.6t 0,0c 0,0( 12236.6C

ryposa2enie techniczne biur 77 851,1 25 845,3C 17 882,61 85 813,81

<ioski, budki ibaraki 163 974,3S 13223,98 0,0c 177 198.3t

nne przyzqdy, ruchomoSci
uyposazenie technkzne 94 382,7( 24677,OC 0,0( 119 059.7(
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3. OSWIATA

Grupa ..0" - Grunty

Stan gruntow na dziei 1.10.2009 r. wynosil

Zwigkszenia gruntu
w tym:

zwigkszenie w Przedszkolach o lqcznej wartoSci
zwigkszen ie w Szkotach Podstawowych

o Qcznej warto6ci
zwigkszenie w ZespoNach Szkot o tqcznej warto5ci

1.

2 .

3.

4.

Grupa -1" - Budynki i lokale

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia
w tym:

3. Zmnieiszenia
w tyrn :

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia
wtym:

wynosil

na lqcznqwarto6c

wynosil

na lqcznqwartoS6

0,00 zl

538.671 ,2O zl

138,024,23 zl

187.654,17 zl
146.707,25 zl
66.285,55 zt

37.596.673,56 z+

98.248,59 zl

452.265,15 zt

4O5.593,26 zl

o warto6ci

zwiqkszenie w Gimnazjach o lqcznejwartoSci
Zwigkszenia gruntu w plac6wkach oSwiatowych wynikajq z Decyzii Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Lezczlmy o ustanowieniu trwabgo zarzqdu.

Zmniejszenia gruntu o fqcznej warto6ci 0,00 zt

538.671 ,2O zlStan grunt6w na dziefi 31.12.2010 r. wynosi ogd*em

nieodptatne przy'iecie budynku przedszkola nr I w Dqbiefisku
przekazanego douodem PT z UG|M o warto$ci 41-783,11 A
parking przy SP Palowice o warto6ci 13.500,00 zl
ogrodzenie wok6l br.dytrku SP Palowie o warto$ci 40.465,52 zl
chodnik przy SP w Przegqdzy o wartoSci 2-499,93 zl

na tqcznqwarto6c 405.593,26 zl

blqdne zaklasyfikowa;r'ie boiska sportowego w SP Stanowice
o warto6ci 405-593,26 A

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

Grupa 2" - Budowle - obiekty inZynierii lqdowei iwodnei

37.289.328,89 zl

b@ne zaklasyfikormnie boiska sportorrego w SP Stanowie
o wartoSci 405.593,26 z*
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3.

4.

Zmniejszenia

Stan na dzieh 31.12.2010 r.

1 . Stan na dziefi 1 .10.2009 r. wynosil

2. Zwiqkszenia
wtym:

zakup kotla c.o. - Przedszkole nr B

Zmniejszenia

Stan na dziefi 31.12.2010 r.

na lqcznqwarto6c

wynosi

na QcznqwartoSc

o wartoSci

na lqcznqwarto6d

wynosi

0,00 zl

857.858,41 zl

754.511,06 z{

6.572,M zt

6.572,84 zN

0,00 zl

761.083,90 zt

3.

4_

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na dzieri 31.12.201tr r.

Grupa -6" - Urz4dzenia techniczne

1. Stran na dzieri 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia

vqynosil

na QcznqwartoS6

na tqcznqwarto66

wynosi

wynosil

na lqcznqwarto5c

214.995,58 zl

0,00 zl

0,00 zl

214.995,58 zl

110.179,39 z+

4.659,99 zl

4.659,99 zl

4.659,99 zl

4.659,99 zl

110"179,39 zl

wtym:
bQdne zaklasyfikouanie tablicy interaktyuvnej - Zespd Szk6t nr 1

3. Zmnieiszenia

o wartoSci

o l4cznej wartoSci
wtym:

bQdne zaklasyfikormnie tablicy intenaktywnej - Zesp6l Szk6l nr 1

4- Stan na dziefi 31-12.20fi r.

o warto5ci

urynosi

1. Stan na dzief 11O2AOS r-
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2. Zwiqkszenia na lqcznqwarto6c
wtym:

zakup obieraczki do ziemniak6w - Zespot Szkot nr 1
o warto6ci

zakup patelni elektrycznej - Zespot Szkof nr 4
o warto6ci

zakup zmywarki- SP Palowice o warto6ci
zakup kuchni elektrycznej- Przedszkole nr 8

o wartoSci

3. Zmniejszenia na lqcznq warto5c
wtym:

likwidacja kserokopiarki- ZEAS o wartoSci

4. Stan na dziefi 31.12.201O r. wynosi

19.994,85 zl

5.738,88 zt

4.024,78 zl
5.999,96 zt

4.231,23 zl

5.729,22 zl

5.729,22 z+

423.428,62 zl

12.610,00 zt
4.620,40 zl

0,00 zl
17.230,00 A

87.3O1,46 zt
23.298,45 zt
19.368,03 z+
19.615,80 zt

120,00 zl
40,00 zl

znajdujqcego

znajdujqgego

znaidujqoego

znajdujqgego

Stan na dzieri 1.10.2009 r. wynosit
Przychod
Rozch6d
Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

- Szkota Podstawowa nr 3
- Zespot Szkot nr 4

Uzyskane dochody
Dochody uryskane z gospodarowania mieniem jednostek oSwiatowych w okresie
od 01.10.2009 r. do 31 .12.2010 r. zamkng{y siq kwotq 't49.S83,34 zl
wtym:

- Przedszkola
- Szkoty Podstawowe
- Gimna4ia
- Zespoly Szk6i

Przysluquj4ce wierzytelnoSci z mienia na dzief 3{.12.2010 r.:

l<wota
kwota
kwota
kwota

larvota
lervota

1. Przedszkole nr. 1 - umo\rva qiyczenia dotyczqca placu Zabaw
sig przy ul. Ks. Pojdy 62,

2. Przedszkole nr. t0 porozumienie dotyczqe plaeu zabaw
sig przy ul. Jana Pawla ll,

3. Przedszkole w Belku - umowa uZpzenia dotygzaca budynku
sre w Belku przy ul. Ko*cielnej 7,

4. Zespot Szkol nr. 1 - r{Flowfl uzyczenig (otywqea pgdynku
sre w Leszczynach przy ul. Ks. Poidy 104.

1.10.2009 r. wynosif
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Informacja o stanie rnienia
jednostki samorzqd u terytorial nego

OSwiata

Grupa
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2009 r.

Pzychody
- zakupy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
- spzedaz,
- likwidacja,

- nieodplatne
pzekazanie

Stan na
31.12.2O10 r.

CGoTEMGRUPYO-8 39 537 797,731 073 740,73 415992,4740 195 545,99

Grupa 0 - Grunty 0,(X 538 671,20 0,(X 538 671,2(
Srun$ zabudowane i zurbanizowane
r $m: 0,0c 538 671.2C 0,0( 538 671.2C

tereny mieszkaniowe 0,0€ 120,0( 0,0c 120,0c
tereny zabudowane inne 0,0( 538 551.2C 0.0( 538 551,2C

Srupa I -Budynki i lokate 37 596 673,5( 98 248,59 405 593,2( 37 289 328,8t
Sudynki niemieszkalne
,v tym: 37 596 673.5€ 98 248,5€ 405 593,2( 37 289 328,8(

budynkioSwiaty, nauki i kultury
oraz budynkisportowe 37 596 673,5€ 98 248,5S 405 593,2t 37 289 328,8(

Drupa 2 - Obiekty iniynierii
qdowei i wodnei 452265,1t tl05 593,2t 0,(X 857 85811

rurociqgi, linie telekomunikacyjne
elektroenergetyczne 126',197,2( 0,0c 0,0e 126197,2t

rbiekty in2ynierii lqdowej
wodn$ pozostab 326 067.9t 405 593,2€ 0,0( 731ff i1.21

3rupa3-Kotlyimasryny
energetyczne 754 5,11,0€ 6 572,A 0,(H 761093,90

<otf gzeine iparowe 754 511,ff 6572,A 0,0( 761083.9(
Grupa 4 - Maszyny, urzqdzenia
i aparaty og6lnego zastosowania 214 995,5[ 0,0[ 0,0[ 214995,5t

rparaty do wymiany ciepb 22651,22 0,0c 0,0( 22651,22
pozostale maszyny, uzqdzenia i aparaty
speq?lizowane i specjalne og6lnego
zastosowania,
r tym:

192344,3(. 0,0( 0,0( 1923/43e

zespoly komputerowe 192 344,3€ 0,0( 0,0( 192 344,3€
Grupa 5 - Specialistyczne mas:zyny,
urz4dzenia i apamty 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

3rupa 6 - Urzqgzenh techniczne 110179,3! 4 659,9{ 4659,9! 110179,3!
tzqdzenia tele i radiotechniczne oraz
rparaty do telefonii 4 500,0e 0,0e 0,0( 4 500,0€

rzqdzenia przemyslotrre 99 622.5( 0,0€ 0,0( 99 622,5(
tzqdzenia n iep ze myslowe 0,0( 4 659,9S 0.0( 4 659,9S
rczostale uzqdzenia tech n iczne 6 056,8e 0,0( 4 659,9S 1 3g6,gC

3rupa 7 - Srodki transportu 0,00 0,0( 0,(X 0,0!
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Grupa
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2009 r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,

- nieodplatne
pzekazanie

Stan na
31.12.2010 r.

Grupa 8 - Narzgdzia,pr4rz4dy,
ruchomo6ci i wyposa2enie 4og l62,9! t9 994,8! 5 729,22 423 429,62

*yposa2enie techniczne biur 115 350.84 0,0( 5729,22 109 621.62
^/yposazenie ispzgt kin, teatr6w,
rlac6wek ku ltu ra I no-oSwiatowvch 149159,37 4 024,7t 0,0( 153 184.1t
nne pzyzqdy, ruchomoSci
wyposazenie techniczne 144 652.7e 15 970,07 0,0( 160 622,9t
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