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INFORMACJA  

 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 
 
 
 
 
  

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego 
mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.  1591 ze zmianami ). 

 
2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności. 
 

2.1. Aktywa trwałe. 
2.1.1.   Wartości niematerialne i prawne. 
2.1.2.   Rzeczowe aktywa trwałe. 
2.1.3. Należności długoterminowe. 

2.2. Aktywa obrotowe.  
2.2.1.   Należności krótkoterminowe. 
2.2.2.   Inwestycje krótkoterminowe. 

2.3. Inne prawa rzeczowe. 
 

3. Posiadanie. 
 
4. Ograniczenia prawa własności. 
 
5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan    
         mienia. 
 
6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw  
         majątkowych oraz posiadania. 
 
7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. 
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1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie 

nabycia tego mienia.    
 

Zasób mienia  komunalnego Gminy Grębocice stanowi mienie gminne oraz mienie 
komunalnych osób prawnych wyłącznie w formie prawa własności..  
Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części 
informacji. 
  
Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. szkoły, przedszkole, zakład budżetowy oraz  
komunalne osoby prawne – instytucje kultury,  którym przekazano mienie ruchome i majątek 
trwały.  
Na terenie gminy nie  działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw  na podstawie 
przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa). 
 
      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy 
Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia 
komunalnego przez Gminę Grebocice oraz na podstawie art. 5 ust. 4 na wniosek gminy na 
realizację zadań własnych. Mienie komunalne nabywano również w drodze nieodpłatnego 
przejęcia od AWRSP na realizację zadań własnych, a także w obrocie cywilno prawnym. 
Poniżej podano zestawienie dotyczące nabywania mienia w okresie od 1991 – 2005r.     
Decyzje wydane z mocy prawa : 

• w latach 1991 – 1994   -  40,  
• w latach 1996 – 2004   – 36,  
• w latach 1996/97 – 14 (przekazanie mienia oświaty).  

W trakcie nabywania mienia zawarto w latach 1991 – 2004r - 36 aktów notarialnych               
z osobami fizycznymi w celu nabycia mienia na realizację celu publicznego oraz 10 aktów 
notarialnych z AWRSP (później ANR) w ramach nieodpłatnego przekazania gruntów            
na realizację celów własnych. 
  
 

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych 
do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy          
w latach 1991-2005. 
  
      Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz 
rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej. 
 
      Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece  dla wszystkich nieruchomości 
gminy urządzono księgi wieczyste,  a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej. 
Składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje. 
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2. Dane dotyczące mienia gminy według prawa własności.  
 
Składniki mienia gminy objęte prawem własności: 
 
2.1.AKTYWA TRWAŁE 
 
Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki: 

1. Wartości niematerialne i prawne. 
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne 
      i prawo użytkowania wieczystego gruntu ). 
3.   Należności długoterminowe. 

    
 

Wartość majątku trwałego, który  przysługuje Gminie na prawach własności 
wynosi na dzień 30 września 2005r –                                                           56.955.549 zł                              
z tego: 
 
2.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów 
         Wartość ogółem                             -                              113.628zł 

    z tego: 
    Urząd Gminy     -                    82.199 zł 
    ZGK w Grębocicach    -                      8.303 zł                    

          GOPS w Grębocicach    -                      4.684 zł 
          Przedszkole Publiczne w Grębocicach -                          0 zł     
          Szkoła Podstawowa w Grębocicach                -                            0 zł 

    Szkoła Podstawowa w Rzeczycy                     -                        900 zł 
    Gimnazjum w Grębocicach               -                    17.542 zł 

       
2.1.2. Rzeczowe  aktywa trwałe ( środki trwałe )                                          56.841.921 zł 
 
    1). Środki trwałe (grupa 0-8)     -                                                                55.444.857 zł   
    (  grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje,  
      ulice i place, maszyny, urządzenia,  środki transportu 
       i inne przedmioty) 

Urząd Gminy     -               22.247.483 zł 
ZGK w Grębocicach    -               23.721.122 zł                    

      GOPS w Grębocicach    -                      17.228 zł 
      Przedszkole Publiczne w Grębocicach  -                    273.964 zł     
      Szkoła Podstawowa w Grębocicach                    -                 5.163.502 zł 

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy                         -                 2.956.975 zł 
Gimnazjum w Grębocicach    -                 1.064.593 zł 

       
    2). Inne środki trwałe   –                                                                                1.317.361 zł 
    (wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej,  
     narzędzia i inne  przedmioty trwałego użytku) 

Urząd Gminy        -                   272.596 zł 
ZGK w Grębocicach       -                     46.694 zł                    

      GOPS w Grębocicach       -               13.836 zł 
      Przedszkole Publiczne w Grębocicach          -                 39.752 zł 
      Szkoła Podstawowa w Grębocicach                            -               599.220 zł 
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Szkoła Podstawowa w Rzeczycy                                 -               322.808 zł 
Gimnazjum w Grębocicach            -                22.455 zł 

        
    3). Inne środki trwałe - zbiory biblioteczne   -                                                   79.703 zł 
      Szkoła Podstawowa w Grębocicach                             -                60.244 zł 

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy                                  -                15.580 zł 
Gimnazjum w Grębocicach             -                  3.879 zł 

       
 

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ 
 

Grupa             Wyszczególnienie                  wartość na dzień 30.09.2005 r.  
   
  0  Grunty                                                                                            11.489.502 zł                                                                                
  1  Budynki i lokale                                                                     11.744.417 zł          

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                              29.693.062 zł                              
3 Kotły i maszyny                                                                                    98.435 zł                                                 
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                     706.224 zł    
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                    75.773 zł                      
6 Urządzenia techniczne                                                                     1.060.272 zł  
7 Środki transportowe                                                               269.555 zł                  
8  Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i wyposażenie                            307.617 zł 
   

RAZEM                                                                                                  55.444.857 zł 
 
 
 
Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 30.09.2005r –  725.087 zł    
z tego: 
 
1. Rzeczowe  aktywa trwałe ( środki trwałe )                     -                                725.087 zł 

 
      1). Środki trwałe (grupa 0-8)     -                                                                      507.601 zł   

    Grębocicke Centrum Kultury       -            459.258 zł 
    Gminna Biblioteka Publiczna                                         -             48.343zł    

 
     2). Inne środki trwałe    –                                                                                    121.872 zł 
          (wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej,  
           narzędzia i inne  przedmioty trwałego użytku) 

     Grębocicke Centrum Kultury         -           103.302 zł 
     Gminna Biblioteka Publiczna                                         -             18.570 zł    
  

    3). Inne środki trwałe - zbiory biblioteczne  -                                                     95.614 zł 
   Gminna Biblioteka Publiczna                                           -             95.614 zł    
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ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ 

Grupa             Wyszczególnienie          wartość na dzień 30.09.2005r. 
     

  0  Grunty                                                                                                              0 zł                                                                                
  1  Budynki i lokale                                                                            391.371 zł          

2                 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                    116.230 zł                              
3                 Kotły i maszyny energetyczne                                                              0 zł                                                 
4                 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                        0 zł    
5                 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                               0 zł                      
6                 Urządzenia techniczne                                                                           0 zł  
7                 Środki transportowe                                                                 0 zł                  
8  Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i wyposażenie                             0 zł   
RAZEM                                                                                                         507.601 zł 
 
 

2.1.3.  Należności długoterminowe ( w tym zaliczki). 
 
      Na dzień 30 września 2005r. Gmina Grębocice posiada należności z tytułu nabycia 
nieruchomości w wysokości 6.072zł. Okres spłaty należności wynosi ponad jeden rok             
i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych. 
 
 
2.2.  AKTYWA OBROTOWE 
  
       Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:     

1. Zapasy ( w tym materiały) – nie posiada. 
2. Należności krótkoterminowe. 
 

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy,        
a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu 
budżetu. 
 Na dzień 30 września 2005r. Gmina Grębocice posiada należności z tytułu nabycia 
nieruchomości w wysokości  2.945,74  zł.  Okres spłaty należności jest krótszy niż jeden  rok 
i z tego tytułu kwalifikowane są do należności krótkoterminowych.. 
 
 
2.3. INNE PRAWA RZECZOWE. 
 

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki 
umowne. Wartość prawa  ujawniona w księgach wieczystych na dzień 30 września 2005 r.  
wynosi  52.840zł, w tym: hipoteki przymusowe –   41.200zł , hipoteki umowne – 11.640zł. 

Hipoteka przymusowa  ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania 
zaległości podatkowych stwierdzonych  tytułem wykonawczym, określonym w przepisach     
o postępowaniu egzekucyjnym.  

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie 
sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.  

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych i prawa użytkowania 
wieczystego gruntów. 
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  Wykaz nieruchomości gruntowych  gminy  ( na  prawach własności ). 
  
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Stan  w ha 
na 

01.10.2004 r. 
 

 
Zwiększenia 

w ha 

 
Zmniejszenia 

w ha 

Stan w ha 
na  

30.09.2005 r. 

1. Drogi 220,3987 0,4618 0,1003 220,7602 
2. Rowy 25,06     25,06 
3. Cmentarze  - 7 szt. 2,79     2,79 
4. Grunty zabudowane  

w tym w szt. : 
-         Remizy Strażackie -       4 szt. 
-         Domy Kultury        -       5 szt. 
-         Przedszkola            -       3 szt. 
-         Zab. mieszkalne     -       1 szt. 
-         Świetlice                -      12 szt. 
-         Pozostałe (bud. gospodarcze, 
      usługowe)              -     10 szt. 
-    Szkoły                     -       3 szt. 
-         Parkingi                  -       2 szt. 

  
  
0,52 
0,7833 
0,6791 
0,1544 
3,0386 
1,532 
  
3,9136 
0,6985 

    
  
  
  
  
  
0,0395 

  
  
0,52 
0,7833 
0,6791 
0,1544 
2,9991 
1,532 
  
3,9136 
0,6985 

5. Użytki kopalne 10,29     10,29 
6. Lasy i zadrzewienia 1,4     1,4 
7. Tereny zieleni 0,2734     0,2734 
8. Zbiorniki p.poż. 0,32     0,32 
9. Boiska sportowe (tereny rekreacyjno-

sportowe) – 13 szt. 
17,827 0,9797   18,8067 

10. Wodociągi 1,1283     1,1283 
11. Kanalizacja (oczyszczalnia + 

pompownie) 
3,6777     3,6777 

12. Wysypiska śmieci + wiejskie punkty 
gromadzenia odpadów (WPGO) 

4,3714     4,3714 

13. Grunty niezabudowane 15,4954   0,9594 14,536 
14. Parki – 3 szt. 5,0522     5,0522 
15. Grunty przejęte z Kuratorium 

Oświaty 
5,06     5,06 oraz gr. 

zabud. pod 
szkoły 3,9136 

16. Gruntu przejęte z mocy prawa 
(ośrodki zdrowia)  - 2 szt. 

0,4743     0,4743 

  OGÓŁEM 324,9379 1,4415 1,0992 325,2802 
  Grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste ( OSM, BS, FARMER, 
osoby fizyczne ) 

1,5836     1,5836 

  
Prawo własności obejmuje również posadowione na tych gruntach budynki i budowle służące 
realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do korzystania osobom trzecim.  
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3.  Posiadanie. 
 

Gmina nie posiada majątku, dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to 
przysługuje innym osobom. 
 

 

4.  Ograniczenia prawa własności gminy. 
 
     Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na 
rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu  
- użytkowanie sieci gazowej do końca 2007 i 2015 roku                22,78 mb 
                   
Innych ograniczonych praw nie ustanowiono. 
  
 Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego: 
  - dzierżawa gruntów na cele rolne                                                             31913,00 m2 
  - dzierżawa gruntów na cele usługowe                                                        1623,53 m2                 
  - dzierżawa na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.                                      41,00 m2                   
  - (w celu posadowienia urządzeń telekomunikacyjnych) Plus GSM              12,00 m2                        
  - dzierżawa na rzecz Stowarzyszeń Sportowych   nie występuje                                                               
  - grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie                                                                       
     w tym: 
      - na podstawie „Karty Nauczyciela”                                                       52800,00m2. 
  
Do dnia 30 września 2005r. w użytkowanie wieczyste przekazano  1,5836 m2  nieruchomości 
gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych. 
Część gruntów gminy została udostępniona przedsiębiorcom  zajmującym się przesyłaniem     
i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, budową sieci telekomunikacyjnych w celu 
uzbrojenia terenu w niezbędne elementy infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom 
gminy. Udostępnienie to ma charakter nieodpłatny. 

  
Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazjum, 

przedszkola gminnego, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, 
obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest 
zobowiązana. 
Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to: 
 -    oczyszczalnie ścieków w liczbie           1  szt, 
-         sieci wodociągowe o długości            81  km  
-         sieci kanalizacyjne                             87,8 km , 
-         sieci burzowe                                       0,8  km, 
-     wysypisko odpadów komunalnych – na etapie zamykania. Wykorzystywane są tutaj m.in. 
odpady typu komunalnego, odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i sprzątania dróg 
-     sieć dróg gminnych o długości              27 km. 
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  5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia 

mające wpływ na stan tego mienia. 
  
  
      Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego 
wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu 
mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub 
inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,         
o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej , a ponadto na 
przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń             
i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 
  
Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami podejmował  Wójt Gminy.  Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją 
należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. 
Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy.  
Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających               
w odniesieniu do składników majątku obrotowego. 
  
 
 
     W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej 
informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego: 
  
 I. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA  GMINY  

I ) G R U N T Y                        10 992     m
2 

    w tym: 
  
   1/ SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH   
       - w drodze przetargu                                                                                     10689    m2    
       w tym:                                                                                 
        zabudowanych                                                                                                 395    m2 
        niezabudowanych                                                                                        10 294   m2 

  
  2/  Zbycie w trybie zamiany                                                                                  303      m2
   
   
 
 
 
 
 
  
 



 9

II. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY 
  
  

W roku 2005  Gmina  nabyła  w  drodze  umowy  zawartej w  formie  aktów notarialnych: 
  
I)  GRUNTY                    14 415  m

2 

  
a) grunty przeznaczone pod inwestycje o łącznej powierzchni                              14 415    m2 
     w tym  : 

�      nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa                         9 797    m2 

�      odpłatnie od osób fizycznych                                                                       4 618    m2 
      
   

      Do dnia 30 września 2005 roku nie nastąpiły zmiany stanu mienia gminy spowodowane 
zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź, pożar, inne kataklizmy oraz kradzież. 
  
Nie nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności. 
  

  

III.   PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO             

        W  2006 ROKU.  
  

1. ZMNIEJSZENIA 
      I)  G R U N Y 
  

�      zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu: 
zabudowanej  - 3 działki (sala Krzydłowice, Baza SKR, świetlica Obiszów) 
niezabudowanej – 3 działki (Grębocice, Retków, Proszówek) 
        

� zbycie gruntów w drodze bezprzetargowej :  

- 3działki (dla najemców lokali mieszkalnych w Buczu),  

- sklep w Buczu i Obiszowie  

2. ZWIĘKSZENIA 
  

�            Nabycie z   AWRSP  - ( nieodpłatne ) :7 działek : 
- boisko w Świninie, 
-  skansen Obiszów,  
- pompownia Proszówek,  
- park Grębocice,  
- drogi w Retkowie i Krzydłowicach  
-  

� Odpłatne nabycie od osób fizycznych :  
           -     2 działki (zamiana, pod cmentarz w Szymocinie) 

  
� Nieodpłatne nabycie z mocy prawa  na podstawie  decyzji administracyjnej:  
           -      2 działki. 
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6. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności   

    i innych praw majątkowych oraz posiadania. 

  
     Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa. 
Występują także dochody z tytułu przekazania mienia gminy w użytkowanie  wieczyste. 
  
Informacja o wielkości dochodów podstawowych: 
        

  
NAZWA 

DOCHODY 
ZREALIZOWANE 
NA 30.09.2005 w zł 

PRZEWIDYWANE 
WYKONANIE   NA 

31.12.05 w zł  

PLANOWANE 
WPŁYWY 

NA 2006r w zł 

SPRZEDAŻ  MIENIA 
KOMUNALNEGO 

  
77 753,27 

  
102 753,00 

  

  
              80 000,00               

 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 
GRUNTÓW 

  
                   18 67,22 

  
    3 214,76 

  
3214,76 

 NAJEM 
- LOKALE MIESZKALNE 
   - LOKALE UŻYTKOWE  

   
12 616,54 
79 413,74 

   
17 229,54 

                 103 920,19   

   
14 195,00 

103 338,00 
 DZIERŻAWA 
-         grunty użytkowane rolniczo 
-         inne dzierżawy 

  
 444,30 

 3363,41 

  
     579,75 

 3363,41 

   
                486,05               
              3360,00 

                                                                                                         
          Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek 
wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi 
dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie 
zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości. 
  
 W związku z szerokim zakresem prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy ciągle 
trwa proces oddawania do eksploatacji nowych obiektów w wyniku czego wartość majątku 
gminy ulega zwiększeniu. 
 
Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego. 
 

Wyszczególnienie Stan na 
30.09.04 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
30.09.05 

Urząd Gminy 20.571.952,46 6.364.581,10 4.689.050,20 22.247.483,36 
ZGK    21.328.574,79 2.392.547,63 - 23.721.122,42 
GOPS  17.227,68 - - 17.227,68 
Przedszkole Gminne 271.415,28 5.996,21 3.457,30 273.964,19 
SP Rzeczyca 2.797.180,79 222.495,21 62.701,38 2.956.974,62 
SP Grębocice 593.108,83 4.570.393,05 - 5.163.501,88 
Gimnazjum Grębocice 1.051.186,70 13.405,86 - 1.064.592,56 
 
RAZEM 

 
46.630.646,53 

 
13.569.419,06 

 
4.755.208,88 

 
55.444.856,71 
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Zmiany te są wynikiem działalności inwestycyjnej Gminy lub w związku                          
z przekazywaniem majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy.       

 
Do dnia 30 września 2005 roku nie nastąpiły zmiany stanu mienia gminy 

spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź, pożar, inne kataklizmy oraz 
kradzież. 
Nie nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności. 
 
 

7. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. 

 
      
     Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2003  wykazane są  w dziale: 
 
- 700 - gospodarka mieszkaniowa  rozdz. 70005 
- 710 – działalność usługowa rozdz. 71014  
 
 
Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg 
rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy, tym: 
 
- melioracji wodnych  (rowy)            w dziale 010 – rolnictwo  i  łowiectwo 
 - dróg publicznych            w dziale 600 – transport i łączność, 
-  obiektów służących działalności komunalnej   w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,  
                                                                                            710 – działalność usługowa ,  
                                                                                            900 -  gosp. komun.i ochr. środow, 
-  obiektu będącego siedzibą organów gminy      w dziale 750-  administracja  publiczna 
- obiekty ochrony przeciwpożarowej (OSP)        w dziale 754-  bezpieczeństwo publiczne 
                                                                                                       i ochrona przeciwpożarowa 
-  obiektów placówek oświatowych                     w dziale 801 – oświata i wychowanie 
-  obiektów służących działalności kulturalnej    w dziale 921– kultura i ochrona                        
                                                                                                     dziedzictwa narodowego, 
-  obiektów sportowych                                       w dziale 926 - kultura fizyczna i sport 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  


