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GM!r!A l t-,; lA ~TO DRZEWICA 
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Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

Z dnia 22 marca 2018 

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

wg stanu na dzień 31.12.2017r. 

l. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 

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

trwałych wynosi na dzień 31.12.2017r. 106 613 266,27zł w tym: 

a) grupa l - Budynki i lokale 31160 089,37zł 

b) grupa 11- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 65 712 930,72zł 

c) grupa III- Kotły i maszyny energetyczne 584 532,82zł 

d) grupa IV -Maszyny i urządzenia 2 871824,71zł 

e) grupa V- Specjalistyczne maszyny 242 360,00zł 

f) grupa VI - Urządzenia techniczne 2 729 589, 34zł 

g) grupa VII- Środki transportu 1109 866AOzł 

h) grupa VIII- Narzędzia 444 348,84zł 

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

49,61ha o wartości -1 757 724, 07zł 

3. Pozostałe (wyposażenie) -1548.186,87zł 

4. Programy komputerowe- 393 408,03zł 

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017r. : 

l. GRUPA O- GRUNTY: 

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

zabaw na kwotę 45 234,04zł;zmniejszenie natomiast o wartość sprzedanej działki 

o wartości 18.682,- zł 

2. GRUPA 1- BUDYNKI l LOKALE: 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku : 
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a) termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy na kwotę 

1 878 262,08zł 

b) remontu budynku OSP w Brzustowcu na kwotę 32 999,24zł 

c) montażu bramy segmentowej w budynku OSDP Zakościele -7 646,00zł 

d) przyjęciu i przebudowie budynków na targowisku w Drzewicy- 79 650,00zł 

3. GRUPA 11- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ: 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku: 

• przebudowy drogi gminnej Krzczonów-Trzebina -1 257 021,26zł 

• budowy drogi gminnej Dąbrówka -178 716,87 zł 

• budowy drogi gminnej Strzyżów -221541,89zł 

• budowy wiaty przystankowej w m.Świerczyna- 5 129,10zł 

• przebudowy drogi gminnej Jelnia- 262 660,33zł 

• przebudowy drogi gminnej w m.Żardki -430 058,59zł 

• przebudowy drogi gminnej w m .Żardki (do szkoły)- 132 888,95zł 

• przebudowy drogi gminnej w m.Radzice Małe -240 083,98zł 

• budowy chodnika ui.Staszica-Szkolna -28 690,00zł 

• przebudowy ulicy Rzeczna w Drzewicy- 98 979,65zł 

• montażu piłko chwytu przy boisku w m.ldzikowice -7 955,64zł 

• budowy siłowni zewnętrznej w m.Radzice Małe -7 244,70zł 

• budowy oświetlenia stadionu w Drzewicy -95 552,00zł 

• budowy przyłącza wod.kanal.w Drzewicy- 22 890,50zł 

• budowy linii napowietrznej w m.Zakościele i Radzice -11481,00zł 

• budowy oświetlenia drogowego Drzewicy ui.Słowackiego -10 351,68zł 

• budowie zadaszenia -bud.toru kajakowego w Drzewicy - 9 OOO,OOzł 

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

Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez: 

• zakup monitora Philips do budynku U G iM w Drzewicy- 6 703,50zł 

• zakup wyposażenia serwerowni w budynku UGiM w Drzewicy- 97 324,06zł 

• zakup monitoringu budynku UGiM w Drzewicy- 9 013,66zł 

Zmniejszenie wartości nastąpiło o likwidację poprzedniego monitoringu UGiM 

w Drzewicy o kwotę 26 836,00 oraz zniesienia ze stanu zużytego UPS o wartości 

S. GRUPA VI- URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Zwiększenie wartości nastąpiło o zakup: 
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• centrali telefonicznej w budynku UGiM w Drzewicy- 32 232,45zł 

• instalacji alarmowej w budynku UGiM w Drzewicy- 2 742,98zł 

• systemu Audio-Video w Sali konferencyjnej budynku UGiM w Drzewicy-

29 228,24zł 

• aparatu powietrznego o wartości 6 OOOzł i przekazaniu go dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Radzieach (zmniejszenie o 6 OOOzł) 

6. GRUPA VII- ŚRODKI TRANSPORTU : 

Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Strzyżów 

o wartości 50 OOO,OOzł oraz samochodu pożarniczego dla OSP Trzebina o wartości 

7. GRUPA VIII- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI l WYPOSAŻENIE: 

Zwiększenie o zakup TELEBIM-u PI.Wolności Drzewica- 86 992, 13zł 

11. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017r.wyniosły: 

l. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności - 5 435,91zł (§ 0760} 

2. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

§0770 - 75 180,00 

III. DANE DOTYCZACE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH: 

l. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych 

-Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Drzewicy S p. z o. o- wartość udziałów- 400.000,- zł 

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

- gmina nie posiada 

3. Wartość lokat na dzień 31.12.2017- gmina nie posiada 

4. Wartość zobowiązań długoterminowych- 3.338.000,- ( nie spłacone kredyty : 

B.S. Drzewica- 1.258.000,-; PKO Łódź - 2.080.000,- } 

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