
Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia nr 21/2017 
GMINA l MIASTO DRZEWICA 
26-340 Drzęwica, ul. St Staszica 22 

NIP: 768·17-66-160 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewity 

Z dnia 16.03.2017 

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

wg stanu na dzień 31.12.2016r. 

l. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 

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

trwałych wynosi na dzień 31.12.2016r. 

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 

101.226.435,73zł w tym: 

29.161 . 532,05zł 

62.692.684,58zł 

584 . 532,82zł 

2 . 786.545,47zł 

242.360,00zł 

2 . 665.385, 67zł 

1.004 . 866,40zł 

357.356,71zł 

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

49,40ha o wartości -1 731172,03zł 

3. Pozostałe (wyposażenie)- 1.531.047,51zł 

4. Programy komputerowe- 383 . 190,74zł 

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2016r. : 

1. GRUPA O- GRUNTY: 

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

zabaw na kwotę 31.099.49zł;zmniejszenie natomiast o wartość przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności- 14.488,04zł 
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2. GRUPA l- BUDYNKI l LOKALE: 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku : 

a) remontu budynku na Placu Wolności w Drzewicy na kwotę 44 378,92zł 

b) remontu placu i budynku OSP w Drzewicy o wartości 99.490,70zł 

3. GRUPA 11- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ : 

zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku: 

• remontu drogi gminnej w m.Domaszno -107 308,08zł 

• zakupu wiaty przystankowej w Radzieach Dużych- 6 OOO,OOzł 

• remontu drogi gminnej-ulica Hubala- 347 206,99zl 

• rozbudowy ulicy Staszica- l 670 585,86zł 

• remontu drogi w m.Giełzów- 39 975,00zł 

• remontu drogi gminnej Brzustowiec-Górki- 84 713,24zł 

• remontu drogi wewnętrznej ui.Sosnowej- 37 226,50zł 

• przebudowy boiska sportowego przy SP w Dornasznie- 168 560,89zł 

• przebudowy boiska sportowego przy SP w Radzieach Dużych-270 751,66zł 

• wykonania ogrodzenia SP w Drzewicy- 27 552,00zł 

• wykonania ogrodzenia przy SP w ldzikowicach- 6 568,20zł 

• budowy wiaty parkingowej w m.Zakościele- 15 891,60zł 

• wykonaniu altany (wiaty turystycznej) w m.Świerczyna- 7 995,00zł 

• budowy siłowni zewnętrznej w Drzewicy ( "Sztajner")-9 323,40zł 

• budowy placu zabaw w m.Trzebina- 47 585,70zł 

• budowy oświetlenia drogowego przy ui.Stawowej w Drzewicy- 43 542,00zł 

• budowy oświetlenia drogowego w m.Radzice Małe -19 311,00zł 

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

Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez: 

• zakup macierzy dyskowej do serwerowni UGiM w Drzewicy- 7 392,45zł 

• zakup drukarki XEROX do U G iM w Drzewicy - 6 396,00zł 

• zakup urządzenia UTM Stormshield do serwerowni UGiM -13 188,99zł 
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S. GRUPA VI -URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Zwiększenie wartości nastąpiło o zakup pompy pożarniczej TOHATSU o wartości 

30 504,00zł i jednocześnie przekazanie tej pompy o wartości 30 504,00zł dla jednostki 

OSP w Drzewicy oraz zakup pompy pożarniczej NIAGARA 1 dla OSP Trzebina o 

wartości 4 873,00zł . 

6. GRUPA VII- ŚRODKI TRANSPORTU : 

Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu kosiarki samojezdnej TRAKTOREK o wartości 

16 OOO,OOzł, zmniejszenie natomiast wynika z przekazania tej kosiarki o wartości 

16 OOO,OOzł oraz kosiarki samojezdnej Mcculloch o wartości 7 999,00zł dla 

LKS Radzice. 

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

zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu 2 tablic reklamowych o wartości 38 708,30zł 

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 

3. Wa rtość lokat na dzień 31.12 .2016r.- gmina nie posiada 

4. Wartość zobowiązań długoterminowych- 4.374.000,- zł (nie spłacone kredyty: 

B.S. Drzewica- 1.534.000,- ; PKO Łódź- 2.840.000,- ) 

5. Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń- gmina nie posiada 
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III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2016r.wyniosły: 

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

92 323,98zł (§ 0750) 

2. Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę- 28 497,28zł (§ 0550) 

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności -19 457,32zł (§ 0760) 

4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości - 1.494,- zł ( § 0770) 
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