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czerwlon$c'e-Lsszczyny zlrzqdzenie NrgS r ll
Bumistrza Gminy i iliasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie pzedstawienia informacji o stanie mienia Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie:
art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
fednolity tekst Dz. U. z2AO1 r. Nr 142 poz. 1591 z p6iniejszymi zmianami),
art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, paz. 1240 z p6Zniejszymizmianami)

Burmistrz Gminy i ltliasta postanawia, co nastgpuje:

s1
PrzVjee "lnformacjq o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" za okres
od 1 pa2dziemika 2009 n do dnia 31 grudnia 2O1g r., stanowiqcq z*Eczrrik
do nin iejsz ego zarzqdzenia.

s2
Pzedstawi6 informacje, o ld6rym mowa w S 1, Radzie Miejskiej w Czenruionce-
Leszczynach oraz Regionalnej lzbie obrachunkowej w Katowicach.

s3
ffionanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podjgcia.

t\
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lnformacia o stanie mienia
iednostki samorzqd u terytorialnego

za okres od 7.10.2009 r. do 31 .72.2010 r.

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

Wwymienionym okresie nie nabyto papier6w warto6ciowych.

UGIM posiada nastgpujqce udzialy:

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosit og6bm:

2. W okresie od 1.10.2009 r. do 31 12.2010 r. zwigkszono udzialy
w Przedsiqbiorstwie Wodociqg6w i Kanalizacji

24.606.992,772l.

Spolka z o.o. Leszczyny o warto5ci 260.000,00 zl

3. W przedmiotovrym okresie nie zmniejszyta siq kwota posiadanych udziaf6w

lll. Obrot mieniem jednostki samorzqdu terytorialnego:
Stan mienia jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny na dzieri 1 pa2dziernika 2O09 r. wynosit 79.815.340,89 zl.
W okresie od 1 pa2dziernika 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. mial miejsce wzrost
przychodow mienia poprzez zakup, nieodptatne otrzymanie oraz przeksiqgowania
na og6lnqwarto66 6.189.404,77 zl, a tak2e rozch6d mienia w nastqpstwie spzeda2y,
fikwidacji Srodk6w trwalych, nieodplatnego ich przekazania oraz przeksiggowania
na og6lnqwarto56 6.574.132,11 z+.
W rvyniku powyzszych zmian, jakie dokonfnraf sig w obrqbie Srodkow trwafoch,
stan na dziefi 31 grudnia 2010 r. wynosi 79.430.673,55 zl.

Grupa ..0" - Grunty

4. Stan na dzieri 31.12.2010 r. wynosiog6lem:
wtym:
a) udzialy w Agencji Rozwoiu Przedsigbiorczo6ci

S. A. w Zorach o warto6ci
b) 100 % udzialow w Pzedsigbiorstwie Wodociqg6w

i Kanalizacji Spotka z o.o. Leszczyny o warto6ci
c) udzialy w Zakladach Drobiarskich Spffia z o.o.

Leszczyny o wartoSci

1. Stan grunt6w na dziefi 1.10.2009 r. wynosit
wtym:

wieczyste u2ytkowanie gruntu o wartoSci

24.866.992,77 zl

30.000,00 zt

24.651.500,00 zt

185.492,77 ztr

14.350.330,55 zt

2.052.066,84 z+



2. Zwigkszenia gruntu o warto6ci 1.399.503,85 zI
wtym:

zakup dzialek w Stanowicach, ul. Ku2nicza
o tqcznejwarto6ci 18.072,40 zl

zakup dzialkiw Ksiq2enicach, ul. Klimka i Sloneczna
o wartoSci 33.€18.56 zl

przyjqcie dziaftek pod ul. Pierchaly w Leszczynach, ul. Topolowq
w Czuchowie oraz ul. Za Torem w Ksiq2enicach

o lqcznejwarto5ci 243.172,52 zt
przyjgcie dzialkiw Belku, ul. Palowicka na podstawie
umowy darowizny o warto6ci 33.384,O0 zt
przyjgcie zAgencjiWlasno6ci Rolnej Skarbu Pafistwa dziafek -
teren parku w Leszczynach o lqcznejwartot6ci 107.8O6,O0 zl
przyjqcie z Agencji Wlasno6ci Rolnej Skarbu Pafistwa dziatki
w Stanowicach o warto6ci 17.955,00 zl
przyjgcie dzialek w nastqpstwie postgpourania spadkowego
po C. Hajduk o lqcznej warto6ci 588.200,00 zt
wprowadzenie dzialki znajdujqcej siq w Stanowicach
przy ul. Zv,ryciqstwa o warto6ci 608,O0 zl
wprowadzenie udziat6w w dziatkach znajdujqcych siq w Zabrzu
przy ul. K. Miarki o iqcznej wartqici 692,35 zl
nieodplatne przyjqcie zZGM udziafu w dziatkach pod budynkiem
OSrodka Zdrowia w Czerwionce o Qcznej warto6ci 5.180,602t
wprowadzenie do ewidencjidzialkiznajdujqcej siq w Belku
przy ul. Palowickifl o warto6ci 28.2OO,OO zl
wprowadzenie do ewidencjidzialkiznajdujqcej siq w Belku
przy ul. Gl6wnej o warto6ci 54.849,00 zt
korekta dowod6w PT- zmiana klasyfikacji

o lqcznej wartot6ci 174.3O4,42 zl
korekta dowodu PT - zmniejszenie warto6ci przekazanego
gruntu do MOSiR-u o warto6ci 31.461,00 zl
korekta dowodu PT - zmniejszenie warto6ci przekazanego
gruntu do ZDiSK-u o wartoSca 22.000,00 zl

3. Zmniejszenia gruntu o t4cznej wartqici 2.628.ffi4,85 zl
w tym:

sprzeda2 gruntu, w tym przeksztalcenie prawa u2ytkowania
w prawo wtasno6ci nieruchomo6ci o lqcznej warto6ci 14A.786,38 zl
nieodplatne przekazanie gruntu do ZGM

o warto6ci 389.94€,45 zl
nieodptatne przekazanie gruntu do ZDiSK-u

o wartoSci 750.085,23 zl
nieodpfatne przekazanie gruntu do MOSiR-u

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

o warto6ci 538.671 ,2O zl
korekta dowod6w PT - zmiana klasyfikacji

o lqcznq warto5ci 174.304,42 z+
korekta dowodu PT - przekazanie prawidNowej warto6ci
gruntu do MOSiR-u o warto6ci 104.870,00 zl



wyksiggowanie dzialek pod ul. Topolowq, kt6re zostaff podwojnie
o warto6ciwprowadzone do ewidencji

4. Stan grunt6w na dziefi 31.12.2010 r. wynosiog6lem
wtym:

wieczyste u2ytkowanie gruntu o warto5ci

Grupa ..1" - Budynki i lokale

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosil

2. Zwigkszenia na lqcznqwarto6e
w tym:

termomodernizacja budynku KS G6rnik (ll etap)
o warto6ci

adaptaeja pomieszezeri na arehiwum zakladowe
o warto6ci

zapleeze kontenerowe na boisku ,,Odik 2012"
o warto6ci

24.370,00 zl

13.081 .229,55 *

2.052.066,84 zI

45.680.622,07 zl

1.840.897,98 zl

416.465,19 zl

60.817,00 zl

115.869,96 zt
wprowadzenie do ewidencji hudynku gospodarczego w Belku
przy uf . Palowic*iej o wartoSci 21.640,00 zl
nabycie garailu w Leszczynach przy ul. Polnej na podstawie
porozumienia o wartorici 14-O84,AO z+
przyjgcie gara2u z Agencji Wlasno$ci Rolnej Skarbu Panstwa
w Leszczynachprzy ul. Pojdy o warto6ci 4'315,84 zl
nieodplatne przyjgcie z ZDiSK-u obiekt6w znaidujqcych sig
w Leszczynachprzy ul. Poidy (bazal o@czne1 warto6ci 118.776,O4 zl
nieodplatne przyjqcie zZGM obiekt6w znaidujqcych siq
w Leszczynach przy ul. Pojdy (baza) o tqcznej wartorici 229.619,00 z+
n ieodptatne przyjqci e z ZGM pomieszczeri znajdujqcych siq
w Osrodku Zdrowia w Czerwionce (poradnia Ginekologiczna
orazZdrowia Psychicznego i RTG) o lqcznej wartoSci 544.47A,48 A
wprowadzenie do ewidencji budynKow gospodarczych
znajdujqcych siq w Leszczynach przy ul. Nowy Dw6r 4 i 5
oraz przy ul. Polnej 7 i 8 o lqcznejwarto6ci 1.240,00 a
przyjgcie budynku mieszkalnego i gospodarczego
w nastqpstwie postqpowania spadkowego po C. Hajduk
znajdujqcego sig w Stanowicach pzy ul. Wyzwolenia

o Qcznejwarto6ci 142.O00,O0 zt
wprowadzenie do ewidencji budynku gospodarczego
znajduj4eego sig w Szczeikowieach prry ul. Wiejskiej

o warto6ci 34.963,00 zt
wBrowadzenie do ewidencji udziafu w budynku znajdujqcym siq
w Zabrzu przy ul. K. Miarki 14 o warto6ci 1.253,20 zl
wprowadzenie do ewidencii budynku domu nauczyciela
znajdujqcego sig w Dgbier{sku prry ul. Ornontowiekiej

o warto6ci 85.675,00 zl
przeksiggoranie pomigdzy grupami rodzajowymi
(zmiana wykorzystania budynku) o warto6ci 49.749,71 z+



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

sprzeda2 budynk6w znajdujqcych siq w Leszczynach przy ul. Pojdy
narzecz Sp6fkiz o.o. ,,Krokus" o Qcznej warto6ci 348.395,00 zt
sprzeda2 budynku w Stanowicach
(budynek bylego przedszkola) o warts.ici 35.071 ,82 z+
sprzeda2 pomieszczenia poradni ginekologicznej oraz zdrowia
psychicznego i RTG na rzecz Spol{<iz o.o. ,,Medipoz"

o lqcznej warto6ci 544.470,08 zl
nieodplatne przekazanie do ZDiSK-u budynku gospodarczego
znajdujqcego siq w Szczejkowieach przy ul. Wiejskiej

o warto6ci
nieodplatne przekazanie do ZGM budynku gospodarczego

onz pzy ul. Polnej o tqcznej wartoSci
nieodplatne przekazanie do ZGM budynku mieszkalnego
znajdujqcego sig w Belku o warto6ci

sportowegowSzczejkowicach owarto6ci
przeksiqgowan ie pom igdzy grupami rodzajowym i
(zmiana wykorzystania budynku) o warto6ci

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

Grupa ..2" - Budowle - obiekty in2ynierii l4dowej iwodnej

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosit

2 Zwiqkszenia na lqcznqwarto66

w Belku przy ul. Palowickiej o warto6ci
nieodptatne przekazanie do ZGM lzczqSci budynku O6rodka
Zdrowia w Stanowicach o warto6ci 144.810.00 zt
nieodplatne przd<azanie budynku do Przedszkola nr 8
w Dgbiefisku przy ul. Zabrzariskiej o wartoSca 41.783,14 zl
nieodplatne przekazanie do ZGM budynk6w mieszkalnych
i gospodarczych znajdujqcych siq w L-nach ptzy ul. Noury Dwor

34.963,00 zt

21.64,0,00 zl

110.774,00 zl

68.454,80 zl

46.72A,96 zt

49.749,71 zl

45.457.511,80 zl

16.900.505,25 zl

2.309.395,11 A

nieodplatne przekazanie do ZGM dworu w Leszczynach
iCzuchowie o lqcznej warto6ci 167.848,24 A
nieodplatne przekazanie do ZGM budynk6w domu nauczyciela
w Przeggdzy, Belku, Stanowicach, Palowicach
i Dgbiefisku o Qcznejwarto6ci 449.367,50 A
nieodptatne przekazanie do MOSiR-u budynku zaplecza obiektu

w tym:
pr4yjecie kanalizaeji sanitarnej na osiedlu Familoki
w Czerwionce o wartoSci 194.999,67 zt
przyjgcie kompleksu sportowego ,,Orlik 2012" wrazz kanalizacjq
sanitarnq i deszczowq oraz chodnikami i doiSciem

o Qcznejwarto6ci 876.109,88 zt
przyjgcie o6wietleniapny ul. Glowackiego i Ko6ciuszki

o lqcznejllrrarto.5ci 51.72O,17 zt
przyjgcie placy zabaw z terenu Gminy o tqczneiwarto6ci 334.006,87 zl



przyjecie kanalizacji inawierzchni drogi na osiedlu Haiduki
w Szczejkowicach, nawiezchni ul. Mikolowskiej-Bocznej
w Przeggdzy, drogidoiazdowej i parkingu przy targowisku
w Czerwionce o lqcznej warto6ci 131.552.54 zlv , n g a a  r v J  r t s r r v e v r

przyjqcie drewnianej bramy i ogrodzenia na polanie Kanetowiec
w Przeggdzy o warto5ci 5.866,00 zt
nieodplatne przyjqcie z ZDiSK-u obiekt6w znaidujqcych sig w L-nach
przy uf. Pojdy -lanalizacjideszczowej i sanitarnej,
s ieci wodociqgowej, sieci elektroene rgetycznej, centra lnego
ogrzew€rnia, drog oraz ogrodzenia o tqcznejwartoSci 142.725,O0 zl
nieodplatne przyjgcie z ZGM odcinka rurociqgu gazowego
znajdujqcego sig w Leszczynach przy ul. Pojdy o wartoSci 5.989,O0 zl
wprowadzenie do ewidencji alei oraz ogrodzenia na cmentarzu
w Szczejkowicach o tqcznej warto$ci 61.136,00 zl
wprowadzenie do ewidencji boiska, chodnik6w, pilkochwytow
oraz ogrodzenia boiska znaidujqcego siq w Gzerwionce
przy ul. Szkolnej o Qcznej warto5ci 183.477,04 A
wprowadzenie do ewidencii drewnianej wiaty znajdujqcej sig na
polanie Kanetowiec w Przegqdzy o warto6ci
n ieod ptatne p rzyjqcie p uytEczy wod ociqgovYyc h
z terenu GminY i Miasta

3. Zmniejszenia na lqcznqwartosc
w tym:

o tqcznej warto5ci

sprzedlalbudowliznajdujqcyeh siq w Leszczynach przy ul. Pojdy
narzecz Spotkiz o.o. ,,Krokus" o lqcznej warto6ci 148.7M.40 A
likwidacja osadnika wod poflotacyjnych, linii napowietrznej
znajdujqcej siq w Belku, linii energetycznejpowietrznej
ora2 Oiogi do osadnika o Qcznej warto6ci 1.066.519 ,1O z+
nieodplaine przekazanie do ZDiSK-u kanalizacji i nawierzchnidrogi
na osiedlu Hajduki w Szczejkowicach, nawierzchni
uf . Mikolowskiej-Bocznej w Przeg @zy, drogi doiazdot'vej
i parkingu pzy targowisku w Czerwionce o Qcznej warto6ci
nieodptatne przekazanie do ZDiSK-u alei oraz ogrodzenia
na cmentarzu w Szczejkowicach o lqcznejwarto6ci
nieodplatne przekazanie do MOSiR-u boiska, chodnikow,
pilkochvqyt6ar oraz ogrodzenia boiska znaidujqcego sig
w Czerwionce przy ul. Szkolnej o tqcznej wartoSci

wynosl

wynosil

nalqczrrqwartoSd

11.414,40 z+

310.368,98 zt

1.591.398,64 zl

131.552,54 zl

61.136,O0 zt

193.477,00 A

17.618.501,72d

123.542,98 A

8.998,M zt

8.998,84 zl

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

Grupa ..3" - KotV i maszynv energetvczne

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia
wtym:

zakup kotla centralnego ogrzewania dla OSP
Dgbiefisko Wielkie o warto5ci



3. Zmniejszenia nalqcznqwarto6d 19.501 ,04 zl
wtym:

nieodptatne przekazanie do ZGM kotl6w znaidujqcych siq
w domu nauczyciela w Przeggdzy io6rodku zdrowia
w Stanowicach o lqcznejwartoSci 12.011,13 zl
sprzeda2 kot6w znajdujqcyeh siq w budynku bdego przedszkola
w Stanowicach o warto6ci 5.217,74 zt
likwidacja kotta znajdujqeego siq w domu nauczyciela
w Palowicach

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

o warto5ci

Grupa ..4'- Maszvny. urz4clzenia i aparaty oo6lnego zastosowania

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia
wtym:

zakup notebooka

wynosil

nalqcznqwartoSd

o warto6ci

2.272,17 zl

113.040,78 A

226.245,15 zl

80.527,40 z+

5.254,A0 zl

343.837,76 zt

21.230,OO zl

7.200,00 zl
9.760,00 zl
4.270,00 a

nieodplatne p rzyjgcie z ZGM stacj i wymiennik6w ciepfta
znaidujqcej sig w Leszczynach przy ul. Poidy (teren bazy)

o warto6ca 75.153,00 zt
przeksiggowania w -antriqzku z podzialem zestawu komputerowego

o warto6ci 120,00 zl

3. Zmnieiszenia na lqcznqwartorif 104.542,57 zl
wtym:-sprzda2stacjiwymiennkow 

ciepfta znajdujq€ siq w L-nach
przy ul. Pojdy narze?'z Spotki zo.o.,,Krokus"

o warto5ci 75.153,O0 zt
29.269,57 z+likwidacja sprzqtu komputerowego o tqcznej warto6ci

przeksiggowania w ari4zku z podzialem zestawu komputerowego
o warto5ci 120,00 zf

202.229,58 z+4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

Grupa ..6" - Uz4dzenia techniczne

1. Stan na dzief 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia
wtym:

zakup systemu alarmowego

wynosl

wynosil

nalqcznqwarto66

o warto6ci
zakup syreny dla OSP Stanowice o warto6ci
zakup radiotelefonu na potrzeby ZKO o warto5ci



3.

4.

Zmniejszenia

Stan na dzierl 31j2.2010 r.

Grupa .,7" - Srodkitransportu

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia
wtym:

3. Zmniejszenia

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia
wtym:

po bylym K6il<u RolniczYm

3. Zmniejszenia
wtym:

przy ul. Szkolnej
sprzeda2 aparatu do USG

o tqcznejwarto5ci

wynosi

wynosit

na lqcztqwartoSd

na lqczn4warto6c

wynosi

wynosil

na lqcznqwarto66

o warto6ci

na lqcznqwarto5d

o lqcznejwarto6ci
o warto5ci

0,00 zt

365.067,76 zl

1.822.243,67 A

436.933,19 zt

436.933,19 zt

0,00 zl

2.259.176,86 zt

368.013,46 zl

131.978.80 zl

1.000,00 zt

166.076,76 zl

25.901 ,AO zl
99.985,00 zl

28.674,86 z+
7.226,70 z+
4.289,20 d

333.915,50 zl

zakup samoehodu z urzqdzeniem typu HDS
o warto6ci

Grupa ..8" - Narzedzia, przyrz4dy. ruchomo6ci iwyposa2enie

przyjgcie do ewidenqi urzqdzefi zabawourych
z terenu Gminy o lqcznei warto6ci 85.828,27 z+
przyjgcie wyposazenia kompleksu sportowego ,,Odik 2012"

o warto6ci 19.249,53 zl
wprowadzenie do ewidencji urzqdzefi i wyposaZenia
znajduiqego sig na terenie boiska w Czerwionce
przy ul. Szkolnej o lqcznej wartoSci 25.901,00 zl
przyjqcie budynku warsztatowo-magazynowego w Dgbieftsku

nieodpiatne przekazanie do MOSiR-u urzqdzefi i wyposa2enia
znajdujqcego sig na terenie boiska w Czerwionce

I kwidacja unitu s{omatoloE i czn eg o zn ajdujqeego sig
w WOZ w Belku o warto6ci
likwidacja telefaxu i kserokopiarki o lqcznej warto5ci
likwidacja kasy stalowo-betonowej o wartoSci

4. Stan na dzien 31.12.2010 r. wynosi



Warto6ci niematerialne i Prawne:
Stan na dziefi 1.10.2009 r.
Przych6d
Rozch6d
Stan na dziefi 31.12.2010 r.

wynosit

wynosi

208.292,20 A
6.821 ,O2 z+
3.500,00 zt

211.613,22 A

lV. Dochody UGIM uzyskane z gospodarowania mieniem w okresie
do 31 12.2019 r. zamknqfy sig kwotq 5.614.881 ,32 z+
wtym:

od 01.10.2009 r.

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

41.960,00 zl

3.366,80 zt
22572,65 z+

114.667,30 zl
207.234,81 z+

15.550,O0 zl
202.2A0,00 zl

1.043.605 ,29 zl
u1,64 A

13.936,11 zl

- z najmu idzierhawy
- ze sprzeda2y gruntow
- ze sprzedazy lokalimieszkalnych
- ze sprzeda2y lokali uzYtkowYch
- z przeksztalcenia pr€Ma u2ytkowania
w prawo wlasno6ci

- ze sprzedazy skiadnikow maiqtkovqych
- zaptata zazarzqd i uzYtkowanie
- zaptata zawieczyste u2ytkowanie gruntu

kwota
kwota
kwota
kwota

kwota
kwota
kwota
kwota

V Przystugujqce JST wierzytelnoSci z mienia:
1 . vqykup lokalu mieszkalnego - splata do 2O14 r'
2. wykup lokalu u2ytkowego - Medipoz sp. z o.o. - spftata do 2013 r.
3. najem i dzierhawa
4. sprzedaZ gruntow
5. wieczyste uzytkowanie

VI
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2.

3.

4.

Ograniczone prawa rizeczowe UGiM:
deiyzja oddania w trwaly zazqd nieruchomoSci poto2onei w Czerwionce
przy ul. Kombatant6w na rzecz MOSiR-u,
irm6wa najmu niezabudowana nieruchomoS6 - gruntowa poloZona
w Szczejkowicach przy ulicy Rybnickiej o powierzchni 564m2',
akt notarialny dotyczqcy sprzedaZy spolce ,,KROKUS" nieruchomo5ci znaidujqcei
sig w Leszczynach przy ul. Pojdy - mo24iwo56 korzystania z nieruchomoSci
do dnia 1.A4.2011r.
umowa o Swiadezenie usfug promocyjnych z Wspolnotq Mieszkaniow4
udostqpnienie czqsci powierzchni elewacji wiezy zegarowej na nieruchomo6ci
poto2onej przy ul. 3 Maja 2 w Czerwionce.

Vll Hipoteki
W celu zabezpieczenia wierzytelno6ci Gmina obciqza nieruchomoSci hipotekq
przymusowq. Na dziefi 31.12.2010 r. zabezpieezoRe s4 zaleglo6ci na kwotg:
679.880.94 zt.



il.

OBROT MIENIEM W OKRESIE
OD 01.10.2009 r. DO 31 '12'2010 r'

Stan mienia iednostki samorz4du terytorialnego na 1 paidziernika 2009 r'

- fowiezchnia gruntow og6bm: 4'099'924,23 m'

obr6t mieniem iednostki samorzqdu terytorialnego w okresie od 01'10'2009 r'

do31.12.2010 r.

{. Gmina nabyla na mienieiednostki samorzqdu terytorialngsoa^-
- w drodze Decyzii Wgiev'rody Katowickiego udzial 26/1000 w gruncie

zabudowanym o po*.'8,24 mi, o warto6ci 402,612+, symbolKql-0/03/032,
- w drodze D""yt wojewoav lgtowic*iego udzial 26/1000 w gruncie

zabudowanym o po*.'S,SS m", o warto6ci 289,744, symbol KST - 0/03/031,
- w drodze oecylii Wq*tudv Katowickiego grun! zabudowany o pow' 18 283,00

ffi', o wartoSci S+ a+g,Ob zt, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji wojewody Katowickiego grunt zabudowany o pow' 3 523,00 m2,

o warto5ci 28 200,00 zt, symbol KST - 0/03/032'
- w drodze Aktow ttoiarialnych grunty pod drogi o t4cznej pow' 4 128'00 m2'

o warto6ci 80 760,84 zl, symbol KST - 0/03/036'
- w drodze Decyzji 

'WbiewoOy 
SQskiego gl*ty pod drogi o tqcznej pow.

S g15,00 rn", o wartoSci 215 085,08 zl, symbol KST - 0/03/036,
- w drodze postanowienia S4du Reionowego grunt zabudowany o pow 6001'00 m''

o wartoSci 275 000,00 zt, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Postanowienia sqdu Reionowego grunt ^niezabudowany
o pow. 2 5O0,OO ffi2, o warto$ci 143 OOO,00 zl, symbol KST - 0/03/033'
- w drodze Postanowienia sqdu Rejonowego grul! ^ ̂ niezabudowany
o pow. 2 400,00 mr, o warto6ci 14 700,b0 zl, symbol KST - OlO2l020'
- w drodze Postanowienia sqdu Rejonowego grun! . ̂ niezabudowany
o pow. 7 562,00 ln2, o warto6ci26 0O0,bO zl, symbolKST - 0/01/010,
- w drodze Postanowienia sqdu Rejonowego grun! - niezabudowany

o pow. 3 331,00 rn2, o wartosci 11 500,b0 zl, symbol KST - O1OUA12,
- w drodze postanowienia Sqdu Rejonowego grunt zabudowany o pow 570'00 m''

o warto6ci 33 630,00 zl, symbol KST - 0/03/030'
- w drodze Postanowienia sqdu Rejonowego grun! zabudowany

o pow. 1 430,00 ffiz, o warto5cis4 370,0b zl, symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 3 962'00 m''

o wartosci 17 955,00 zl, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Aktu Notariainego grunt niezabudowany o powierzchni 3 850,00 m2,

o wartosci 33 618,56 zl, syrnbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzji Uzqdu Wojew6dzkiego grunt zabudowany o pow' 869,00 m',

o warto6ci 608,00 zt, symbol KST - 0/03/030'
- w drodze Aktu Notirialnego -grunt niezabudowany o powierzchni 598,00 m2,

o warto6ci 3 073,00 zl, symbol KST - 0/03/034'
- w drodze Aktu Notariilnego grunt niezabudowany o powierzchni 1 202,00 tTl',

o warto6ci 5 755,00 zl, symbol KST - 0/03/034'
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powiezchni 21 924,00 m2,

o wartoSci 97 761,00 zl, symbol KST - 0/03/034,



2. Zbyeie mienia iednostki samorzqdu terytorialnego:
- przets.tatcenie uZytkowania wieczystego o powierzchni 771,00 m2 za cene

2 it3,o0 zt, symbol KST - 0/03/030,
- przeksztalclnie u2ytkowania wieczystego o powierzchni 871,00 mz za ceng

z 613,00 zt, symbol KSr- 0/03/030,
- przeksztalcenie uzytkowania wieczystego o powierzchni 729,00 m2 za cene

699,84 zl, symbol KST - 0/03/030,
- pizeksztaicenie uZytkowania wieczystego o powierzchni 290,00 m2 za cene

2i8,qo zl, syrnbol KST - 0/03/030,
- pizet<sztaicenie rfytkowania wieczystego o powierzchni 637,00 m2 za cene

61;,1,52 zt, symbol KST - 0/03/030,
- pizeksztatcenie uzytkowania wieczystego o powierzchni 559,00 m' za cene

536,64 zl, symbol KsT - 0/03/030,
- pizeksztaicenie uzytkowania wieczystego o powierzchni 124,00 m2 za cene

372,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- pizeksztaicenie uZytkowania wieczystego o powierzchni 268,00 m2 za cene

804,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- pizeksztalcenie uzytkowania wieczystego o powierzchni 869,00 m2 za cene

60g,0o zt, symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powiezchni 1 029,00 m2,

o warto6ci 2 891 ,49 zl, symbol KST - OlO3lO32,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powiezchni 180,00 m',

o warto6ci 172,8A zl, symbol KS - 0/03/032,
- w drodze Aktu Notarialnego glunt niezabudowany o powiezchni 1 344,00 m2,

o warto6ci 1 290,24 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 853,00 m',
o wartoSci 818,88 zt, symbol KS - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powiezchni 952,00 m2,
o wartosci 913,92 zl, symbol XSf - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 96,00 ffi',
o warto6ci 288,00 zl, symbol KSf - 0/03/030,
- w drodze Aktu Noiarialnego , grunt zabudowany o powierzchni 530,00 ffi',
o warto6ci 1 590,00 zl, symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Aktu Notariainego grunt niezabudowany o powierzchni 18 482,00 rrt?,
o warto6ci 42 508,60 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt czqsciowo zabudovvany o powierzchni
9 266,00 ffi2, o wartoSci 48 275,86 zl, symbol KST - 0/03/031'
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 237,00 m2,
o warto6ci 12U,77 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt niezabudowany o powierzchni 1 892,00 m2,
o warto6ci 5 316,52 zl, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 2 365,74 m2,
o wartoSct 12325,48 zl, symbol KSf - 0/03/033,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 563,32 m',
o warto6ci 6 985,17 zt, symbol KST - OtO3lO32,
- w drodze Aktu Notarialnego grunt zabudowany o powierzchni 1 817,89 m2,
o wartosci 7 938,25 zl, symbol XSf - 0/03/030,
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3. tlstanowienie trwalego zarzqdu :
- w drodz" o""v=ii-euimistrta'Gminy i $IlryJ1 -Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p*r. 3 795,00 ffi2, o wariosci I 728,50 2tr, na rzecz Pzedszkola Nr 8'

symbof KST - ala3lo32,
- w drodze o."vai-)arzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 10 00b,00 m','o wartogci 21 .100,00 A, na rzecz Szkoly

podstawowei im. WtaOyslawa'Bronjewskiego, symbol KST - 0/03/032,
- w drodz" O""V=jiiiuititttta Gminy i-Miaita. Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p.i. Z 431,00 m2, o warto$ci 11 963,91 zl, na rzecz Szkoly

Podstawowej im. Pawla Stalmacha, symbol !!ST 
- 0/03/032'

- w drodze Oecyiii iarzqdu Gminy i Miqs!1 Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. I 716,b0 ffi2, o wartoSci 29 148,00 zl, na rzecz Przedszkola

Nr 6, symbol KST -01031032,
- w drodze Decyzji guttititta Gminy i nflsJ1lzerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pbri. 13 306,00 m", o warto$ci 28 74A,96 zt, na rzecz Zespotu

Szkot Nr 5, symbol KST - 0/03/032,
- w drodz" o""vrji Burmistrza dminy i Miasta -Czerwionka- 

Leszczyny grunt

zabudowany o p'o*. 12 481,00 m2, o wartO$Ci 65 026,01 a, na fzecz Zespotu

Szkol Nr 1, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze o""v.ii zarzqdu Gminy i Miasta ,czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pfu 4 Si+0,00 mi, o warto6ci 25 737,40 zl, na rzecz

Przedszkoli ttr t, symbol KST - 0/03/032'
- w drodze oe"viil Zarzqdu Gminy i Miasta -Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p"*. 4 dO0,O0 mi, o warto6ci 20 840,00 z+, na rzecz

Pzedszkola Nr 3, symbol KST - 0/03/033'
- w drodze O""Vtii Zarzqdu Gminy i Miasta'-Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 5 dZt,00 ffi1, o wartoSci 28 764,41 zl, na rzecz

Pzedszkola Nr 11, symbol KST - 0/03/033'
- w drodze Oecyzli'Burmistrza Gminy i Miasta -Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o 
'p,i* 

10.485,00 ffi2, o warto6ci 54 626,85 zl, na rzecz

Gimnazjum Nr 2, symbol fSf - 0/03/033,
- w drodze Oecyill Burmistrza Gminy i MiryJg _Czerwionka- Leszczyny grun!

zabudowany o po*. 1 559,00 ffi2, o warlo6ci 3 585,70 zl, na rzecz Gimnazjum Nr 6'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta -Czerwionka- Leszczyny grun-t

zabudowany o po*. 3 510,00 ffi2, o wariogci 8 073,00 zl, na rzecz Gimnazjum Nr 6'

symbof KST - arc3rc32,
- w drodze Decyzji 2arzqdu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p6*. 13 652,00 ffi2, o warto6ci 71 126,92 zl, na tzecz Szkofy

Podstawowei Nr 3, symbol KST - 0/03/033'
- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p'o*. 19 425;00 m2, o wartosct 44 677,50 zl, na zecz Szkoty

Podstawowej Nr 8, symbol KST - 0/03/032'
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pot" g 800,00 ffi', o warto6ci 27 538,00 zl, na rzecz Szkoly

Podstawowej przy ul. Szkolnej w obi. Stanowice, symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistiza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pb*. -5 106,00 mt, o wartoSci 15 318,00 zl, na rzecz Zespotu

Szkol Nr 3, sYmbol KST - 0/03/032'
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- w drodze Decyzji Zarzadu Gminy i Mqrgla^ Czerwionka- Leszczyny grunt-

zabudowany o po*. Z 427,00 ffi2, o *"ttos"i 7 12g,g2zl, narzecz Przedszkola Nr 7'

symbol KST - 0103/032,
- w drodze Oecyzii Burmistrza Gminy i Miasla .Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 11 968,00 rn2, o wartosci 1', 489,28 zl, na rzecz Zespotu

Szkot Nr 4, symbol KST - OlO3l032,
- w drodze Oecyzii Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. z 811,00 ffi2, o-wartosci 11 247,84 zl, na fzecz sZkOty

Podstawowlj im. st. Ligonia, symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Ei'urm'rstrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 5 852,00 ffi2, o wario6ci 17 556 zl, na rzecz Pzedszkola Nr 10,

symbof KST - arc31a32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 40,00 ffi2, o wartor5ci 120,00 zl, na fzecz Pzedszkola Nr 10'

symbol rSr - 0/03/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. -7 857,00 ffi2, o warto6ci 23 571,00 zl, na rzecz Zespolu

Szk6t Nr 2, iymbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt-

zabudowany o pow. 854,00 ffi2, o warto3ci 2 562,00 zl, na tzeczZespolu Szkol Nr 2,

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 1 127,A0 ffi2, o wartoSci 2 4U,32 zl, na rzecz ZGM-u,

symbof rSr - an3lo32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pb*. 11 211,00 m2, o warto5ci 44 619,78 zl, na rzecz ZGM-u,

symbol KST - arc3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pu*. 1 760,00 ffi2, o wartosci 9 169,60 zl, na Eecz ZGM-u,

symbol KST - olo3la32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. g 149,00 ffi2, o wartosci 7 305,68 zl, na rzecz ZGM-u,

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 1 100,00 ffi2, o wartoSci 1 771,00 zt, na rzecz ZGM-u,

symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 1 500,00 ffi2, o wartoSci 2 160,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbof KST - arc3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pot*. 3 523,00,00 m2, o warto6ci 28 200,0A A, na rzecz ZGM-u,
symbol rSr - olo3lo32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pow. 4 130,00 m', o wartoSci 21 517,30 zN, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p;w. 515,00 m', o wartogci 8 059,75 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny udziat
9044/1000 w gruncie zabudowanym o pow. 3 697,19 ffi2, o warto6ci 45 845,16 zl,
na rzeczZGM-u, symbol KST - OtO3n32,
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- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 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 zl, na rzeez ZGM-u,
symbol KST - ol03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pow. 636,00 m2, o warto5ci 1 373,76 zl, na tzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o bow. 1 112,0A m2, o warto6ci 3 124,72 zl, na tzecz ZGM-u,
symbol KST - an3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 330,00 m2, o wartoSci 531,30 A, na rzecz ZGM-u,
symbol fSr - arc3n32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o-pow. 976,00 m2, o warto6ci 2 244,80 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol rSr - 0/03/032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 515,00 m2, o wartoSci 23 690,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - an3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 6 856,00 m2, o warto6ca 27 223,27 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol xSr - 0rc3rc32,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 482,00 m2, o wartoSci 3 408,60 zi, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0rc3n32,
- 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 Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 3 010,00 ITl", o warto6ci 56 137,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - ol03/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 2 389,00 ffi2, o warto6ci 14 617,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 655,00 ffi2, o warto6ci 23 468,00 A, na rzecz ZGM-u,
symbol KST - 0/03/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1 827,AA ffi2, o warto6ci 25 907,00 zl, na rzecz ZGM-u,
symbol rSr - 0/03/030,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 1A 762,00 m', o wartoSca 24 967,84 A, na rzecz MOSiR-u,
symbof KST - olo3l032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 13 669,00 m', o wartoSci 13 122,24 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gmirly i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt
zabudowany o pow. 8 923,00 ffi2, o warto6ci 26 769,00 zl, na rzecz MOSiR-u,
symbof KST - OtO3lO32,
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- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i \ripll.czerwionka- 
Leszczyny grunt

zabudowany o pofr. tO aAZ,OO m', o'viarto6ci 104 870,00 zl' na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze oecv=ii-eurmistrza Gminy i Mi".t9 czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o por" g 075,00 m', o wartosci g 225,0A zl, na fzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/034,
- w drodze oecvzii-gurmistrza Gminy i Miagt^a. czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o poil. ig O+0,00 ITl", o wartoSci 94 019,66 zl, na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - olo3/033'
- w drodze oecy-ai-Burmistrza Gminy i Mia.s!a. czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p6ili. il O1Z,OO rl", o warto6ci 31 168,52 zl, na tzecz MOSiR-u'

symbol KST - Arc3n32,
- w drodze oecylii-Eurmistrza Gminy i Miagt^a- Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p6il. 17 044,00 m", o warto5ci 35 962,84 zl, na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/05/050,
- w drodze oecf;i-Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p6il. tO 8gg,O0 m', o wartoSci 32 490,07 zl, na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze o""viii-gurmistrza Gminy i Miag$. Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o p6il. 18 283,00 m", o wartoi;ci 54 849,00 zl, na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodz" Oecy=ii-Burmistrza Gminy i Mip!1^Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowan' o p6il. g4 372,AA ffi2, o wartoSci 103 116,00 zl, na rzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/034,
- w drodze oe"vai-Burmistrza Gminy i Miastg Czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o po*. 14 506,00 m", o warto6ci 43 518,00 zt, na fzecz MOSiR-u'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Oecy4i Burmistrza Gminy i Miasta^Czerwionka- Leszczyny-.grunt

zabudowany o plil. 1 634,00 ffi', o wartoSci 4 902,00 zl, na rzecz MOSiR-u,

symbol KST - ol03lo32,
- w drodze oecy4i Burmistrza Gminy i Miasta^czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o pin". 17 258,00 m', 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;6* 70 199,00 m', o warto6ci 365 736,79 zi, na rzecz ZDiSK-u'

symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta -Czerwionka- Leszczyny grunt

niezabudowany o do* 28 605,00 m", o wartogci 135 873,75 zl, na rzecz ZDiSK-u'

symbol KST - olo3l032,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasla czerwionka- Leszczyny grunt

niezabudowany 6 io* 534,00 ffi2, o wartoSci 1 602,00 zl, na rzecz ZDiSK-u'

symbol KST - 0/03/034,
- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

niezabudow"ny o pow. 379,00 m2, o wartosci 3 790,00 zl, na rzecz ZDiSK-u'

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta _czerwionka- Leszczyny grunt

niezabudowany o do*. 2 287,00 m', o warto6ci 22 87A,00 zl, na rzecz ZDiSK-u,

symbol KST - 0/03/033,
- w drodze Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny grunt

zabudowany o porr. 5 541,00 m2, o wartosci 11 691 ,51 zl, na rzecz ZDiSK-u,

symbol KST - 0/03/033,
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- w drodze Decyzii Burmistrza Gminy i Miqs!1
zabudowany o pow. 4 500,00 [T1", o wartoSci 23
symbol KST - 0/03/033.

Czerwionka- LeszczYnY grunt
445,00 zl, na rzecz ZDiSK-u,

ltl

IV

4. wygasfy trzy umowy u2yczeniaw zwiqzku z oddaniem nieruchomorici w trwas

zarzqd.
S. /.*"tto dziewiqc um6w najmu. na kwotq: 1 961'1^7.21

6, Rozwiqzano cztery umowy nafmu na kwotq: 36 210'16 zl

i.Zawartojednq umowq dzlerzawy na kwotq: 49'482|.

Stan mienia iednostki samorzqdu terytorialfg-o na dziefi 31 grudnia 2010 r'

- lowierzchnia grunt6w og6bm: 3'600'969,27 m'

Zamierzenia na rok 2011

Przewidyrvana powierzchnia nieruchomo$ei gruntowych do zbycia na rsk 2011

okoto 100.000,00 m2.
przewiouje sie nabycie na rok /o11 na mienie nieruchomuSci gruntowych

okoto 30.000,00 m2.
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Informacja o stanie mienia
jednostki samorzqdu terytorialnego

Urzad Gminy i ltiasta
Czerwionka-LeszczynY

Grupa
w tym podgrupa

Stran na
01.10.2009r.

Prrychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrrymanie

Rozchody
- sprzeda2,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.20fir.

CGOTEMGRUPYO-8 79 815 340,89 6189 4U,77 6 574 132,1179 430 673,55

Brupa 0 - Grunty t4 350 330,5! I 359 503,85 2 628 60f,8! 13 081 229,5!,

.r2ytkirolne 15 580.0( 37 500.0c 0,0( 53 080,0(

1runty leSne 0,0( 14 700.0( 0,0( 14 700,0(

Erunty zabudowane i zurbanizowane
,r tvm:

' |4168181.21 1 307 303,8f 2592U2.41 12 882 843,08

tereny mieszkaniowe 17(ft 494.21 118 608,0( 159 980,67 1755121.5t

tereny pzemysftowe 3147 724.25 289,7t 138190,04 3 009 823,9S

tereny zabudovvane inne 1 048 963,2( 257 503,6: 942 459,8t 364 006,9t

zurbanizowane tereny
nie zabudowane

6 576 41,9i 494 849,0C 769 216,6€ 6302074,21

tereny rekreacyjno
-wDoczynkowe 992674.31 140207.X 558 424,7( 574 457,0t

tereny komunikacyjne 605 883,2€ 295U5,92 24 370,0( 877 359,1t

ereny r62ne 166 569,31 0,0( 35 962,84 130 606.47

Brupal-Budynkii lokale '[ft 680 622,07 { 840 897,98 2 064 fi)8,2! 464tt7 511,8(

rudynki niemieszkalne
u tvm:

I 579 777.5(. 959 091,7C 603 925.6: I934 943,5i

budynki pzemyslowe 48812.4( 0,0c 0,0( 48812.4(

budynki transportu
ilaczno5ci

0,0( 43444.4 25 045.0( 18 399,&

budynkihandlowo
- usfugowe

0,0( 29732.0( 29732,0C 0,0c

zbiorniki, silosy
i budynki magazynowe

0,0( 51 047.0( 51 047,0C 0,0c

budynkibiurowe 2257 il9.8{ 162253,71 51 687,0( 2 368 216,6(

budynki szpitali i zaklad6w
opiekimedycznej

144 810,0C 80 378,0( 225188.0( 0,0c

budynkioSwiaty, nauki
i kultury oraz budynki
sportowe

4 426301,54 416 465,1( 123 575.92 4 719 190,81

budynki produkcyine, uslugowe
i qospodar. dla rolnictwa 400,0( 13 200,0c 1200,0( 12 400,0(

inne budynki niemieszkalne 1701 803,6i 162 570.9€ 96 450,71 1767 923.9i

rudynki mieszkalne 37100 U4,51 337 336.2C 915 612,y rc522 568,2i

okale 0,0t 544 470,0t u4 474,W 0,0(
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Grupa 2 - Obiekty iniynierii lqdowei
i wodnei

t6 gfi) 505,2! 2 309 395,{l { 591 398,64 17 618 501,72

<ompleksowe budowle na terenach
rrzemvslowvch

1 060 754.01 0,0( 925 304.01 135 450,0(

urociqgi, linie telekomunikacyjne
elektroenergetyczne

12545794Jt 683228,82 95 150.7( 13 133 872,2t

nfrastruktura tran sportu 811652.92 325 462,81 341 050,9: 7S 064,8(

Diekty inzynierii lqdowej
wodnei oozostale

24823O4Je 1 300 703,4f 229 893,0( 3 553 114.64

Srupa3-KotlyimasrynY
rnergetyczne

723 51298 8998,84 19 50{,O1 113 0f0,7t

<otlry grzejne iparowe 123 542,9t 8 998,B4 19 501.0r 113 040,7t

Gruga 4 - llaszyny,urz4dtcnta
i aparaty og6lnego zastosowania

226245,11 80 527,0C 104il2,57 2022129,58

aparaty do wymianY ciePla 0,0( 75 153,0( 75 153.0C 0,0c

rczostale maszyny, urzqdzenia
aparaty specjalizowane i specjalne

>g6lnego zastosowani a,
r tvm:

226245j! 5 374,0C 29 389.5i 202229.5t

zespoly komputerowe 226 245.1! 5 374,0C 29 389.51 202229.5t

3rupa 5 - Specialistyczne maszltny,
rrzqdzenia i aparaty

0,00 0,0( 0,00 0,00

Srupa 6 - Urz4dzenia techniczne 343 837,7€ 21 230,00 0,0( 365 067,7e

.rrzqdzenia i aparatY energii
elektrvcznei

52 464,4C 0,0c 0,0( 52 464.4t

.tzqdzenia tele i radiotechniczne oraz
aparatv do telebnii

120 357,4t 21230,0(. 0,0c 141 587,4e

rzqdzenia e I e ktroen e rg etyczn e
rradohr6rcze i zasilaiaee

8135 ,78 0,0( 0,0( 8135.7€

J2wigi i pzenoSniki 117 467.7C 0,0( 0,0( 117 467.7(

xzqdzenta przemYslowe 45 412.4( 0,0c 0,0( 45 412.4t

Grupa 7 - Srodki transPortu 7 82224?,6i 436 933,{t 0,{x 2 2S9 {76,8G

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

;amochody cig2arowe 19 652,34 0,0( 0,0c 19 652.34

;amochody specjalne 1 285 488,3: 436 933,1S 0,0( I 722 421.52

autobusy i autokarY 323 178.0( o,0( 0,o( 323',178.4

Grupa 8 - Narzqdzia, PrryrzqdY,
ruchomoSci i wyPosaienie

368 0{3,4( {3{ 978,8{ {€6 07S,7€ 333 9{5,5{

tarz$za, przyzqfY,sPrawd zianY- 72772,5e 0,0( 0,oc 72772.5f.

ryposa2enie, aParatY, sPzqt
nedvczny i laboratoryiny

128 659,8€ 0,0c 128 659,8€ 0,0(

^/yposazenie trechniczne biur 103 296,6( 0,0( 7 226,71 96 069,9(

rvyposa2enie i sprzqt kin, teatr6w,
rlae6wek kulturalno-sSwiatowych

16 099.92 85 828.21 0,0c 101 928.1€

<ioski. budkii baraki 0,0c 2224,0C 1224,Ot 1000,0c

inne przyzqdy, ruchomo6ci
i woosaZenie technicane

47 184.52 43 926.53 28 966.2( 62144.8!
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2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

O6rodek Pomocy Spolecznej
Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji
Zaktad Gospoda rki M ieszkan iowej
Zarzqd Drog i Stu2b Komunalnych

Grupa -0" - Grunty

1 . Stan grunt6w na dziefi 1.10.2009 r. wynosil 1 .127 ,AO zl

2. Zwigkszenia gruntu o warto5ci 1.697.011,85 zl
w tym:

zwigkszenie gruntu w ZGM o lqcznej wartoSci 389.946,45 zl
zwigkszenie gruntu w ZDiSK-u o Qcznej warto5ci 728.085,23 il
anrigkszenie gruntu w MOS|R o tqcznej wartoSci 578.984,17 z+

3. Zmniejszenia gruntu o lqcznej warto6ci 5.180,60 zl
w tym:

zmniejszenie gruntu w ZGM (udzial w gruncie NZOZ,,MEDIPOZ")
o warto6ci 5.180,60 zt

4. Stan grunt6w na dzieri 31.12.201O r. wynosi og6bm 1.692.958 ,25 z+

Grupa ..1" - Budynki i lokale

1. Stan na dzien 1.10.2009 r. wynosil 63.613.459,49 zl

2. Zwigkszenia na Qczn4warto5d 2.226.640,36 zl
w tym:

zwigkszenie budynk6w w ZGM przekazanych dowodami PT
z UGiM o Qcznej wartoSci 965.296,93 zf
zwiqkszenie w ZGM w uryniku realizacji zadania inwestycyjnego -
o.$rodek Zdrowia w Ksiq2enicach o wartoSci 177.959,99 z+
zuriqkszenie w ZGM w wyniku realizacii zadania inwestycyinego -
przebudowa i wyposa2enie Bib lioteki Pub licznej

o warto6ci 906.225,55 zl
anriqkszenie w ZGM w wyniku realizacjizadania inwestycyjnEfo -
podjazd dla niepehosprawnych w O6rodku Zdrowia w Belku

o warto5ci 39.999,94 zt
zwiqkszenie w ZGM w wyniku modernizacii instalacjiwodno-
kanalizacyjnej w NZOZ Przeggdza o wartoSci 9.999,99 zt
adgkszenie w ZDiSK-u - dow6d PT z UG|M (budynek gospodarczy
w Szczejkowicach) o warto$ci 34.963,00 zl
anriqkszenie w ZDiSK-u -w wyniku ujawnienia oraz dokonania
nakfiad6w innestycyinych (wiatV) o tecznej warto6ci 45,474,0€ zl
zwigkszenie w MOSiR - dow5d PT z UGIM (budynek zaplecza sportowego w
Szczeikowicach) o warto6ca 16.720,96 zl
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3. Zmniejszenia
wtym:

na QcznEwarto6c

zmniejszeniew ZGM-sprzedaZ olqcznejwartoSci
zmniejszenie budynk6w w ZGM (Leszczyny ul. Pojdy)
przekazanych dowodami PT do UGiM o lqcznej warto6ci
zmniejszenie budynk6w - lokaliw ZGM przekazanych
dowodami PT do UGiM o warto6ci
zmniejszenie budynkow w ZDiSK-u (Leszczyny ul. Pojdy)
przekazanych dowodami PT do UGIM o Qcznej wartoSci
zmniejszenie w ZDiSK-u - likwidacia wiat autobusowych

o tqcznej wartoSci

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi

Grupa..2" - Budowte - obiekty inzvnierii l4dowei iwodnej

o l4cznej warto6ci
antrigkszenie w ZDiSK-u - nieodplatne przekazanie z UGiM
(ogrodzenie ialeje na cmentarzu w Szczejkowicach)

o Qcznej warto6ci
zvtriqkszenie w ZDiSK-u - monta2 masztu na fotoradar
w Czuchowie i Belku

o lqcznej warto6ci
zwigkszenie w ZDiSK-u - dokumentacia projektowa remontu
ul. Powstafic6w w Leszczynach o warto6ci

2.871.538,39 zt

1.958.613,7421

229.619,00 zl

544.470,08 zt

118.776,4O z+

20.059,57 zl

62.968.561,46 zl

15.579.871,22

2.595.702,31

131.552,54 zt

61.136,00 zl

76.964,00 zl

79.015,74 z+

78.080,00 zl

zl

zl

1.

2 .

Stan na dziei 1.10.2009 r. wynosit

ZwiEkszenia na teczna wartoSd
w tym:

zwiqkszenie w ZGM w wyniku oddania studni przykanalikowej
o wartoSci 21.125.12 A

zmniejszenie w ZGM w wyniku zmnieiszenia wartoSci Srodka
trwalego o podatek Vat o warto6ci -14.122,00 z+
zwiqkszenie w ZDiSK-u - nieodplatne przekazanie z UGiM
(kanalizaeia i nawierzchnia drogi w Szczeikowicach i Przegedzy
oraz drogg iparking-targowisko w Czerwionce)

o tqcznej warto5ci
zwlgkszenie w ZDiSK-u - przebudowa nawierzchni ul. Brzozy
w Ksiqzenicach, ul. Szymochy w Belku, ul. Szkolneiw Palowicach,
ul. \AblnoSci w Czerwion@ oraz modemizacia nawierzchni
ul. Olchowej w Dqbiefisku o lqcznej wartoSci 1.961 .833,77 A
zwigkszenie w ZDiSK-u - ujawnienie drog gminnych, parking6w
most6w kladek o Qcznej warto6ci 191,00 zl
ariqkszenie w ZDiSK-u - zakup i monta2 urzqdzefi rekreacyinych
izabawowycfi - plac zabaw w Leszezynacfi i Czerwionce

zwigkszenie w MOSiR - nieodptatne przekazanie z UGiM (boisko,
ogrodzenie, chodniki idoj5cia oraz pilkochwyty znajdujqce siq
w Czenrvionce przy ul. Szkolnei) o lqcznei warto6ci 183.477,W z+
zwigkszenie w MOS|R - wykonanie ogrodzenia zewngtrznego
w Stanowicach
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3. Zmniejszenia na lqczn4warto66
w tym:

zmniejszenie w ZGM w wyniku przekazania do UGiM odcinka
rurociqgu w L-nach ul. Pojdy o warto6ci
zmniejszenie w ZDiSK-u - nieodplatne przekazanie do UG|M
obiekt6w w L-nach przy ul. Pojdy o Qcznej wartoSci 142.725,0O zl
zmniejszenie w ZDiSK-u - likwidacja fontanny znajdujqcej siq
w Czenrion@ w parku miejskim o wartoSci

wynosl

wynosit

na lqcznq warto6d

o wartoSci

na tqczn4warto6d

o warto6ci

wynosi

164.086,00 zl

5.989,00 zl

15.372,40 z+

18.011.487,532l;

32.475,57 z+

25.355,13 zt

12.4fi,13 z+

8.7U,00 A

4.560,00 zl

4.560,00 zl

4.560,00 zl

53.270,70 z+

4. Stan na dzieri 31.12.201O r.

Grupa..3" - KotV i maszvny energetyczne

1. Stan na dzieri 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia

prqdotrr6rczego

3. Zmniejszenia

prqdohr6rczego

1. Stan na dzieh 31.12.2010 r.

wtym:
zwigkszenie w ZGM - nieodplatne przekazanie z UGiM
(kociot znajdujqcy sig w domu nauczyciela w przegedzy
i QSrodku Zdrowia w Stanowicac*r o Qcznej wartoSci
ariqkszenie w ZGM - kociol grzewczy-zakup inwestycyjny

o wartoSci
zwiEkszenie w ZGM - przekazanie z ZDiSK-u agregatu

wtym:
zmniejszenie w ZDiSK-u - pzekazanie do ZGM agregatu

1.

2.

Stan na dzieri 1.10.2009 r.

Zwigkszenia

wynosit

na Qcznqwarto66

523.739,48 zt

12.606,00 zf
wtym:

anttigkszenie w ZGM - zakup zestaw6w komputerovqfch
(Biblioteka bez barier) o tqcznej wartosci 12.606,00 zt

3. Zmniejszenia na Qcznqwarto56 129.303,02 zl
wtym:

zmniejszenie w ZGM - przekazanie do UGIM stacji
wymiennik6w ciepta znajdujqcej sig w L-nach ul. pojdy

o wartoSc, 75.153.00 zl
zmniejszenie w ZDisK-u - likwidacja zestaw6w komputerowlrch

o Qcznej warto6ci
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zmniejszenie w OPS - likwidacja spzgtu komputerowego
o lqcznej wartoSci

wynosi

Grupa -5" - Specjalistyczne maszyny. urzqdzenia i aparaty

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r.

Grupa..6" - Urzqdzenia techniczne

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmnieiszenia

4. Stan na dziefi 31.12.2O14 r.

Grupa -7" - Srodkitransportu

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

wynosit

na lqcznqwarto66

na lqcznqwarto66

wynosi

wynosil

o tqcznej wartoSci

o {qcznej warto6ci

wynosi

wynosit

na t4cznqwarto66

43.231,68 zl

407.042,46 A

928.506,84 zt

0,00 zl

0,00 zl

928.506,84 zt

1.191 .552,82 z+

0,00 z+

0,00 zt

1.19't.552,8221

1.809.757,8V z*

65.500,00 zl

65.500,00 zt

21'1.137,00 zl

29.036,00 zl

182.101,00 zt

1.6U.120,87 zl

zwigkszenie w ZGM - zakup samochodu specjalnego
o warto5ci

3. Zmniejszenia na lqcznqwarto66

zmniejszenie w ZGM - likwidacja samochodu asenizacyjnego
o wartoSci

4. Stan na dziefi 31.12.201A r.

o tqcznei wartoSci

urynosi

Grupa ..8" - Narzedzia. przyrz4dy. ruchomoSci i unmosaZenie

zmniejszenie w ZDiSK-u - likwidacja samoc{rod6w cigzarowych

1. Stan na dziefi 1 .10.2009 r.

z'.,

wynosil 5/10.043,26 zl



2. Zwigkszenia na QcznqwartoSc

zwiqkszenie w ZGM - zakup kserokopiarki
o warto6ci

zwigkszenie w ZGM - zakup sprzgtu w zwiqzku z realizailq
zadania Biblioteka bez barier (urzqdzenie wielofunkcyjne,
regaly, stoliki, krzesla, szafy, skrzynki katalogowe)

o lqcznej warto5ci

o lqcznei warto6ci

wynosi

63.746,29 zl

10.210,00 zt

15.635,30 zt

11.999,99 zl

25.901,00 zl

60.506,61 zl

13.083,13 zl

543.282,942l.

zwiqkszenie w MOSiR - zakup kontenera o konstrukcjistalowej
znajduj4cy sig w Czuchowie pzy ul. Kopalnianej

o wartoSci
zwiqkszenie w MOSiR - nieodplatne przekazanie z UGiM
wyposa2enia znaidujqcego sig na terenie boiska w Czerwionce
przy ul. Szkolnej (o6wietlenie, bramki, zadaszenie, itp. )

3. Zmniejszenia

o tqcznei wartoSci

na Qcznqwarto5d

zmniejszenie w MOSIR - likwidacja wyposaZenia (kserokopiarki,
odkurzaczy basenowych, prysznica slonecznego i szorowarki)

o lqcznej warto5ci 47 .423,48 zl
zmn'rejszenie w OPS - likwidacia wyposa2enia (kserokopiarki,
kop ia rki, telefaksu i centra I i telefon icznej)

4. Stan na dziefi 31.12.2A10 r.

WartoSci niematerialne i prawne:

Jednostka organizacyj na Stan na 1.10.2009r. Pzychody Rozchody Stan na 31.12.201Or.

3PS 38 326,77 0,0c 28 ' t1 .85 35 514,92

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

reM 16 308.9€ 6 514.8C 0,0c 22823.7e

ZDISK 27 491.* 0,0c 0,0c 27 491,*

Razem 85787,72 6 514,80 2 811,85 89 490,67
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Uzyskane dochody
Docftody uzyskane z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych
od 01 .10.20d9 r. do 31 .12.2010 r. zamkngly siq kwotq 7 .48A.526,09 zt

kwota
kwota
kwota

kwota 671.065,07 zt
kwota 6.599.581 ,63 zl

kwota

kwota
kwota

kwota
kwota

w okresie

0,00 zl
209.879,39 zl

7.270.646,70 zN

0,00 zt

24O,OO zl
9.656,67 zl

140.677,73 zl
2.103.700,43 zl

wtym:  -OPS
. MOS|R
. ZGM

* ttT' 
bkare uzytkowe

' lokale mieszkalne
- ZDiSK

- lokale u2ytkowe
- lokale mieszkalne

Przysluguj4ce wierzytelno6ci z mienia na dzieri 31.12.2010 r.:
1. Miejski O6rodek Sportu iRekreacji:

- wej5cie na basen

2. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej- nale2noSciz najmu:

Nale2no6ci z tytutu najmu obejmujq wszystkie sktadniki czynszu ( powierzchnig,
wyr6z odpad6w, Swiatlo w piwnicy, legalizacja wodomierzy, ci5nieniomierzy)
wraz z mediami zwytEczeniem wody i kanalizacii.

Ograniczone prawa zeczwe:
1. Taklad Gospodarki ilieszkaniowei:

- umowa u2yczenia - Hotel Robotniczy nr 1, DG 1, ul. Mlpska 21,
- umowa uZyczenia- Hotel Robotniczy z lqcznikiem i stobwk4 DG2, ul. ttllytiska
- umowa u|yczenia - dom nauczlpiela w Gzucfrowie, ul. Gliwicka,
- umowa ulyczenia- nieruchomo56 gruntowa, ul. Kopalniana,
- umowa uZye,zenia- nieruchomo66 zabudowana sktadajqca sle z dziaki 0,2000ha
i budynku mieszt<atnego oraz 2 budynk6w gospodarcqfcfr ul. \lVymobnia 7,
- zar4dzenie Burmistrza Nr 377nA z dn. 15.X1/10r - pomieszc'zenia w Gimnazjum
Nr 2 w Leszczynach ul. Ogrodowa 6.

Zarad Dr6g a Sluib Kornunalnych:
- tnvity 7arz4d z dniem 1.10.201'0r. na nieruchomo5ci pofozonei w Palowicach
przy ul. Belkovvskiej.

Mieiski OSrsdek Sportu i Rekreacii:
umowa uZye,zeniaz Powiatowym Urzgdem Prary w Rybniku.

2.

3.
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lnformacia o stanie mienia
jed nostki sam orzqd u terytorial nego

Jednoetki OrganizacYine

Grupa
wtym podgrupa

Stran na
01.10.2009r.

Przychody
- zakupy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.2010r.

f ,GOLE]sGRUPYO-8 84220 533,5t 6 686 561,91 3 446 3{1,62 87 460 783,87

Brupa 0 - Grunty 1127,N I 697 011,8! 5 {80,6( t 692 958,2!

lrunty zabudowane
zurbanizowane
w tym:

1 127,OC 1661 049,01 5180.6( 1 656 995.41

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

tereny zabudowane
inne

1127 ,OC 454 952,8C 5180,6( 450 899.2(

zurbanizowane tereny
nie zabudowane 0,0( 563 340,24 0,0( 563 340,2r

tereny rekreacyjno
-wypoczynkowe 0,0c 5528/.1,75 0,0c 5528/l,75

ereny r62ne 0,0c 35 962,81 0,0( 35 962.84

3rupa I - Budynki
lokale 63 613 459,43 2226 W,3( 2 871 538,39 62 968 561,4(

rudynki niemieszkalne
,v Wm:

18 62',t 006,51 1428993,4i 912924,6! 't9137 075.25

budynki przemyslowe 228ffi0J3 0,0( 0,0( 228860,'ti

budynki transportu
ilacznoSci 174 025.0C 0,0c 3 405,0( 170 620,0(

budynkihandlowo
- uslugowe

29732,0C 0,0c 29732,0C 0,0(

zbiorniki, silosy
i budynki magazynowe 51 505,0( 0,0( 51 505,0C 0,0c

budynkibiurowe 677 230.9t 0,0c 166 632,0C 510 598,98

budynkio6wiaty, nauki
ikultury oraz budynki
sportowe

8757 4'4.3,0! 46720,W 0,0c I804 164,01

budynki produkcyjne,
uslugowe i gospodar.
dla rolnictwa

1 115,9t 1 200,0( 0,0( 2 315.9€

inne budynki
niemieszkalne I701 094.3i 1381072.41 661 650,6t 9 420 516,1S

rudynki mieszkalne 44992452,98 797 il6,9: 1 958 613.74 43 831 486,1i

Brupa 2 - Obiekty
in2ynierii lqdowei i wodnej 15 579 871,22 2595702,31 {64 086,fi 1g 0{{ 87,57

'urociqgi, linie
elekomunikacyjne
elektroenergetyczne

1807 774.X 76 9&r,0C 158 097,0( 1726il1,3t
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Grupa
wtym podgrupa

Stan na
01.10.2009r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.2O1Or.

nfrastru ktu ra transportu 7 957 807,43, 220147',1.31 0,0c 10 159 278.74

rbiekty in2yn ierii lqdowej
wodneioozostale

5 814289,4? 3',t7 267,0C 5 989.0( 6 125 ffi7.43

Grupa3-Kotlyimaszyny
energetyczne

32475,57 25 355,13 4 560,fi 53274,7(

rotly gzejne iparowe 21967,51 20795.13 0,0( 42762,&

lurbozespoly izespoly
(agregaty)
elektroenergetyczne
rrUytw6rcze i pzetw6rcze oraz
reaktory jqdrowe

10 508,0€ 4 560.0( 4 560,0C 10 508,0€

Grupa 4 - taszyny,
urz4dzenia i aparaty
og6lnego zastosowania

523 739,4[ 12 606,fi {29 303,0i &7 |&4l2,4Q

naszyny do obr6bki
plastycznej metali
twozlnr sztucznych

32 963,0€ 0,0c 0,0c 32 963.0t

naszyny iuzqdzenia
lo przetlaczania
sprgZania cieczy i gaz6w

24250,0( 0,0( 0,0c 20 250,0c

rparaty do wymiany ciepla 96 030,3€ 0,0( 0,0c 96 030,3€

Tfaszyny, uzqdzenia
aparaty do operacji
prmes6w materialowych

80758.74 0,0c 75 153,0( 5 605.74

pozostab maszyny,
uz4dzenia iaparaty
cg6lnego zastosowania

10 843,0( 12 606,0( 0,0c 23 449.0t

rozostale maszyny,
n4dzenia iaparaty
;pecjalizowane i specjalne
rg6lnego zastosowania,
r tym:

282894,32 0,0( 54150,02 22874r'.3(.

zespoly komputerowe 282894.32 0,0c 54150,0i 228744,3C

3rupa 5 - Specialistyczne
naszryny, urz4dzenia
aparaty

928 506,8l 0,0( 0,0{ 928 506,8{

naszyny do obr6bki
pzerobu drewna,

rrodukcji wyrob6w
z drewna oraz
naszyny papiernicee
poligraficzne

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

maszyny, urzqdzenia
aparaty wiertnicze,

g6rnicze, gazownicze,
cdlewn icze, geodezyjne
ikartograficzne

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

Taszyny do rob6t
ziemnych, budowlanych
droqowych

822 472.73 0,0( 0,0( 822472.73
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Grupa
wtym podgrupa

Stan na
01.10.2009r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,
- nieodpbtne

pzekazanie

Stan na
31.12.20'10r.

naszyny, urzqdzenia
narz$zia rolnicze
gospodarki leSnej

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

Grupa 6 - Urz4dzenia
teehniezne 1191552,82 0rff 0,0( 1191552,8i

rzqdzenia tele
radbtechniczne oraz

rparaty do telefonii
I418,0C 0,0c 0,0( I418.0(

;lzqdzenia
alektroenergetyczne
orqdotw6rcze i zasi laj4ce

21 '17 ,O( 0,0c 0,0( 2117,0(

J2wigi i pzenoSniki 231 060.5( 0,0€ 0,(x 231 060,5(

az4dzenia pzemysftcwe 898 230.2t 0,0c 0,0( 898 230.2(

azqdzenia n iepzemyslowe 6136.0( 0,0c 0,0( 6136,0(
pozostale urzqdzenia
lechniczne 45 591.0( 0,0( 0,0( 45 591.tr

3rupa 7 - Srodki
:ransportu I 809 757,87 65 500,0( 211137,O1 1 664120,8i

;amochody osobowe 26U2.7i 0,0c 0,0c 26U2,7i

;amochody ciezarowe 1 534 905,,& 0,0( 182 101.0C 1352804,4

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

;iqgniki 113 665,0C 0,0( 0,0c 113 665.0(

raczepy I przyczepy 31 765,0C 0,0( 0,0( 31 765,0C

rozostafy tabor 6 955,0C 0,(x 0,0{ 6 955,0(

Grupa 8 - Narzqdzia,
przyszqdy, ruchomoSci
iwyposa2enie

540 0tl3,2G 6378,21 60 506,61 il3 282,94

tarzqdzia, Wzyzqdy,
;prawdziany 191 598.4t 0,0( 42624,0( 148 974.44

,vyposazen ie, aparaty,
lpzgt medyczny
laboratoryjny

12236.6( 0,0c 0,0( 12236,6C

ryposa2enie techniczne biur 77 851.12 25 845,3C 17 882.61 85 813.81

rioski, budki ibaraki 163 974,3! 13223,95 0,0c 177 198.3t

nne przyrzqdy, ruchomoSci
wyposazenie techniczne 94382.7( 24 677.0C 0,0c 119 059.7(
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Grupa ..0" - Grunty

Stan grunt6w na dzieri 1.10.2009 r. wynosil1 .

2 . o warto5ci

0,00 zl

538.671 ,2O zl

37.596.673,56 z*

98.248,59 zl

41.783,1121
13.500,00 zf
40.465,52 zt
2.499,93 zl

405.593,26 zt

405.593,26 zl

37.289.328,89 zl

452.265,15 zt

405.593,26 A

Zwigkszenia gruntu
w tym:

zwigkszen ie w Przedszkolach o tqcznej warto6ci 138.024,23 z+

187.654,17 zl
146.7O7,25 zl
66.285,55 zt

zwigkszenie w Szkotach Podstawowych
o lqcznej warto5ci

arigkszenie w Zespolach Szkol o lqcznejwarto6ci

3.

4.

zwiqkszenie w Gimn aziach o fqcznej warto5ci
Zwigkszenia gruntu w plac6wkach o6wiatowych ra4ynikajq z Decyzii Burmistrza
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny o ustanowieniu trwalego zarzqdu.

Zmniejszenia gruntu o lqcznej warto6ci 0,00 zl

538.671 ,2O zlStan grunt6w na dzieii 31.12.2O1A r. wynosi og6'lem

Grupa ..1" - Budvnki i lokale

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

3. Zmnieiszenia
wtym:

1. Stan na dzieri 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia
wtym:

wynosil

na lqcznqwarto56

wynosit

na lqczn4warto56

w tym:
nieodptatne pr4yigcie budynku przedszkola nr I w Dqbietisku
przekazanego dowodenr PT z UGiM o warto.Sci
parking przy SP Palowice o wartoSciPCrI 1\rlrY Vaa-y \). r qrvrr.w

ogrodzenie urok6t br.dynku SP Palowie o warto5ci
chodnik przy SP w Przeg$zy o warto6ci

na t4eznqwarto66

blqdne zaklasyfikowanie boiska sportowego w SP Stanowice
o warto5ci

4. Stan na dzieri 31.12.2O10 r. wynosi

Grupa -2" - Budowle - obieldy in2ynierii lqdoulei i wodnei

bQdne zaklasyfikowanb boiska sportorrego w SP Stanowie
o wartosci 405.593,26 zl
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3.

4.

Zmnieiszenia

Stan na dzieri 31j2.2010 r.

Grupa -3" - Kotly i maszynv energetyene

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosil

2. Zwigkszenia
wtym:

zakup kotla c.o. - Przedszkole nr 8

3. Zmnieiszenia

4- Stan na dzie(r 31.12.2010 r.

na lqcznqwartoS6

wynosi

na lqcznqwartoSc

o warto5ci

na Qcznqwarto5d

wynosi

0,00 zl

857.858,41 zl

754.511,O6 zl

6.572,84 zl

6572,U zl

0,00 zl

761.083,90 zl

214.995,58 zl

0,00 zl

0,00 zl

214.995,58 zl

110.179,39 zt

4.659,99 zl

4.659,99 zl

4.659,99 zl

4.659,99 zl

11O.179,39 zl

Grupa -4" - Maszynv. urz4dzenia i aparaty og6lne{p zastosowania

1 . Stan na dzie(r 1.10.2009 r.

2. Zwiqkszenia

3. Zmniejszenia

4. Stan na dzieri 31.12.2010 r.

Grupa -6" - Urz4dzenia techniczne

1. Stan na dziefi 1.10.2009 r.

2. Zwigkszenia

vqynosil

na lqcznqwartoS6

na lqcznqwarto56

wynosi

wynosil

na lqcznqwarto66
wtym:

bQdne zaklasyfikowanie tablicy interaktywnej - Zesp6t Szk6l nr 1

3. Zmniejszenia

o wartoSci

o lqcznej warto6ci
wtym:

b@ne zaklasyfikowanb tablicy interaktytwrei -Zesp6t Szk6l nr I

4. Stan na dziefi31.12-2010 r.

o warto$ci

wynosi

Grupa -8" - Narzedzia. przyrz4dy. rucfiomeici iwlposaienie

1. Stan na dziefi 1.10.2fi)9 r.
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2. Zwigkszenia na lqcznqwarto6d 19.994,85 zl
wtym:

zakup obieraczki do ziemniak6w - Zespot Szkol nr 1
o warto6ci 5.738,88 zl

zakup patelni elektrycznej - Zesp6l Szk6l nr 4
o warto6ca 4.A24,78 z+

zakup zmywarki- SP Palowice o wartoSci 5.999,96 zf
zakup kuchni elektrycznej- Przedszkole nr 8

o warto6ci 4.23'1,23 zl

3. Zmniejszenia na lqcznqwartoS6 5.729,22 zl
wtym:

llkwidacja kserokopiarki - ZEAS o wartoSci 5.729,22 zl

4. Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi 423.428,6221

Warto6ci niematerialne i prawne:
Stan na dziefi 1.10.2009 r. wynosit 12.610,00 zl
Przych6d 4.620,04 zl
Rozch6d 0,00 zt
Stan na dziefi 31.12.2010 r. wynosi 17.230,00 zt

Uzyskane dochody
Dochody u4yskane z gospodarowania mieniem jednostek o6wiatowych w okresie
od 01.10.2009 r. do 31 .12.2010 r. zamkng{y siq kwotq 149.583,34 zt
wtym:

- Przedszkola h^rota 87.301,46 z+
- Szkoly Podstawowe kwota 23.298,05 z+
- Gimnazja kwota 19.368,03 zt
- Zespoly Szk6t kwota 19.615,80 zt

Przvsluguiqce wierzytelno6ci z mienia na dzief 31.12.2010 r.:
- Szkofa Podstawowa nr 3 kwota 12O,OO zl
- Zespot Szkot nr 4 kwota 40,00 z+

Ogra n iczone prawa rzeczowe iednostek o5wiatowvch :
1. Przedszkole nr. 1 - umowa ulyczenia dotyczqca placu zabaw znajdujqcego

sig przy ul. Ks. Poidy 62,
2. Przedszkole nr. 10 porozumienie dofyczqe placu zabaw znajduiqego

sig przy ul. Jana Pawla ll,
3. Przedszkole w Belku - umowa uzyczgnia dptysaqca bqdynku znajdujqcego

siE w Belku przy ul. Ko6cielnej 7,
4. Zespol Szk6l nr. 1 - qmpwfr u2ycAenifr dptycrqeq hgdynku znajdujqcego

sig w Leszczynach przy ul. Ks. Poidy 104.
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lnformacia o stanie mienia
jednostki samorzqdu terytorialnego

O6wiata

Grupa
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2009 r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- sprzeda2,
- likwidacja,

- nieodplatne
pzekaanie

Stan na
31.12.2A10 r.

CG6LEiIGRUPYO-8 39 537 797,731 073740,71 415 982,47 40 {95 545,93

Grupa 0 - Grunty 0,(N 538 671,2( 0,00 sl8 671,20
lrunty zabudowane i zurban2owane
r tym: 0,0( 538 671,2C 0,0c 538 671.2(

tereny mieszkaniowe 0,0( 120,0c 0,0( 120,00
tereny zabudowane inne 0,0( 538 551,2C 0,0( 538 551.20

3rupa1-Budynki i lokate 37 596 673,5{ 98 248,5! 405 593,2G 37 289 328,8t
rudynki niemieszkalne
u tym: 37 596 673,5€ 98 248.5! 405 593,2€ 37 289 329,8(

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

Grupa 2 - Obiekty iniyniefi
ladowei i wodnei 452265,1t 405 593,26 0,(X 857 858/01
'urociqgi, linie telekomunikacyjne
elektroenergetyczne 126 197.2C 0,0( 0,0( 't26 197.2C

lbiekty inzynieri i l4dowej
wodnei pozostale 326 067,9t 405 593,2( 0,0( 731661,21

Grupa3-Kotlyimaszyny
energetyczne 754 511,0G 6572,U 0,00 761083,90

Kotly grzejne iparowe 7il 511.W 6572,A 0,0( 761 083.9(
Grupa 4 - illaszyny, uzqdzenia
i aparaty og6lnego zasteowania 214 995,5t 0,00 0,0( 214 995,5t

rparaty do wymiany ciepla 22651,22 0,0c 0,0( 22651.22
rozostale maszyny, uzqdzenia i aparaty
;pecjalizowane i specjalne ogOlnego
astosowania,
n tym:

19234r'3e 0,0c 0,0( 1923443e

zespoly komputerowe 1923443e 0,0( 0,0( 192U4,3t
Grupa 5 - Specialistyczne masryny,
urz4dzenia i aparaty 0,00 0,0( 0,0( 0,(X

Grupa 6 - Urzqdzenia techniczne 110179,3! 4 659,9! 4 659,9! 110179,3!
tzqdzenia tele i radiotechniczne oraz
rparaty do telefonii 4 500,0( 0,(x 0,0( 4 500,0(

rzqdzenia przemyslowe 99 622,5( 0,0( 0.0( 99 622,5C
rzqdzenia n ie pzemyslowe 0,0( 4 659,9( 0,0c 4 659,99
pozostale urzqdzenia tech n iczn e 6 056.8S 0,0( 4 659,9S 1 396,9(

Grupa 7 - Srodki transportu 0,0( 0,0( 0,00 0,0(
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Grupa
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2009 r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- spzeda2,
- likwidacja,
- nieodplatne

pzekazanie

Stan na
31.12.2010 r.

Grupa 8 - Narzqdzla,przyrt4dy,
ruchomo6ci i wyposa2enie 409 t62,9t t9 994,8t 5729,22 423 429,62

,l/yposa2en ie bchniczne biur 115 350,& 0,0( 5729.22 109 621.6'
ryposa2enie ispzgt kin, teatr6w,
rlac6wek ku ltu ra I no-oSwiatowvch 149159,3 i 4 024,7t 0,0( 153 184,1t
nne przyrzqdy, ruchomoSci
\,1,'!yposa2en ie tech niczne 144 652,7t 15 970,0i 0,0( 160 622,81

\N
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