
GMINA l MIASTO ORZFWICA 
26-340 Drzęwica, uL St. St3.szica 22 

NIP: 768~17-66~160 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia nr 17/2016 z dnia 14.03.2016 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

wg stanu na dzień 31.12.2015r. 

l. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 

l. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków 

trwałych wynosi na dzień 31.12.2015r. 

a) grupa l -Budynki i lokale 

b) grupa 11- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -

c) grupa III- Kotły i maszyny energetyczne 

d) grupa IV -Maszyny i urządzenia 

e) grupa V- Specjalistyczne maszyny 

f) grupa VI- Urządzenia techniczne 

g) grupa VII- Środki transportu 

h) grupa VIII- Narzędzia 

98.093.297,80zł w tym: 

29.017.662,43zł 

59.782.587 ,46zł 

584.532,82zł 

2. 759.568,03zł 

242.360,00zł 

2.660.512,67zł 

1.012.865,40zł 

318.648,41zł 

2. Grunty będące własnością gminy .Łączna powierzchnia gruntów wynosi: 

49,64ha o wartości -1.714.560,58zł 

3. Pozostałe (wyposażenie)- 1.405.086,87zł 

4. Programy komputerowe- 361.937,83zł 

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2015r. : 

1. GRUPA O- GRUNTY: 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku zakupu działek pod drogi gminne i place 

zabaw na kwotę 118.453,50zł 
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2. GRUPA l- BUDYNKI l LOKALE: 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku : 

a) wykonania ogrodzenia przy strażnicy OSP w Krzezonowie na kwotę 13.025,70zł 

3. GRUPA 11- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ : 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku: 

a) wykonania przyłącza wodociągowego do boiska w miejscowości Brzuza oraz 

przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego w Drzewicy ul. Sosnowa 

o wartości 30.246,33zł 

b) wykonania parkingu przy placu zabaw w Radzieach Małych -34.432,96zł 

c) budowy placu zabaw w miejscowości Zakościele o wartości 23.330,64zł 

S. GRUPA IV- MASZYNY,URZĄDZENIA l APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku: 

a) zniesienia ze stanu UGM aplikacji MSW na kwotę 56.723,23zł 

6. GRUPA VII- ŚRODKI TRANSPORTU : 

Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej o wartości 7.999,00zł 

7. GRUPA VIII- NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY,RUCHOMOŚCII WYPOSAŻENIE: 

zwiększenie nastąpiło w wyniku: 

a) zakupu piłkochwytów do SP ldzikowice i SP Dornaszna na kwotę 10.928,53zł 

oraz automatu szorująco-zbierającego dla SP Drzewica o wartości 6.273,00zł 

11. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH: 

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp.z o.o. 

-wartość udziałów 400.000,00zł 

2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje,obligacje) 

- gmina nie posiada 
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3. Wartość lokat na dzień 31.12.2015. -

1. Wartość zobowiązań długoterminowych -5.410.000,- zł ( nie spłacone kredyty B.S. 

Drzewica 1.810.000,- zł ; PKO- 3.600.000,- zł ) 

2. Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń- gmina nie posiada 

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.201Sr.wyniosły: 

1. Z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę: 

115.341,64 (§ 0750) 

2. Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę- 28.606,08zł (§ 0470) 

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności - 16.966,21zł (§ 0770) 
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