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Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr 17/2018 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 28 marca 2018r. 

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy 

Zgodnie z wymogami art. 267 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późno zm.) sporządzana jest infonnacja 

o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do 

których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne 

to także środki finansowe, materiały i należności, który stanowi majątek obrotowy. 

Infonnacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających 

z ewidencji środków trwałych, sprawozdań jednostek organizacyjnych. 

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

Infonnacja zawiera zestawienie wartości brutto i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, 

inwestycje, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego 

tj. środków pieniężnych, materiałów i należności. 

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym. 

Placówki oświatowe i wychowawcze 

Pozostały majątek trwały: 


Zwiększenie - 11.698,49 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego oraz stolików i 


krzesełek szkolnych. 


Wartości niemateńalne i prawne: 


Zwiększenie 1.000,10 zł w związku z zakupem oprogramowania antywirusowego. 


Zbiory biblioteczne: 


Zwiększenie - 25.858,65 zł wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów oraz z 


otrzymania dannowych podręczników z MEN. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Pozostały majątek trwały: 


Zwiększenia 689,00 zł wynika z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. 
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Wartości niematerialne i prawne: 

Zwiększenia - 264,45 zł abonament za program antywirusowy. 


Majątek obrotowy: 

Zwiększenie 
 39.585,71zł należności dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki 
Alimentacyjnej 
Zmniejszenie - 41.449,94 zł środki pieniężne na depozytach oraz odpis aktualizujący 
należności dotyczących Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej 

Urząd Gminy 

Rzeczowy majątek trwały: 

Zwiększenie - 888.675,069 zł z inwestycji, przejęcia sprzętu z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego (komputery, skaner, serwer), zakupu zestawu komputerowego 

i kosiarki spalinowej dla sołectwa Żebry Falbogi. 

Zmniejszenie - 131.647,00 zł przekazanie samochodu dla OSP Pękowo i zestawu 

komputerowego dla Posterunku Policji w Świerczach. 


Pozostały majątek trwały: 

Zwiększenie 
 28.010,90 zł wynika z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zmniejszenie 7.663,30 zł likwidacja sprzętu elektronicznego. 


Wartości niematerialne i prawne: 

Zwiększenie - 166.023,90 zł zakupy licencji programów komputerowych oraz przejęcie 

licencji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Zmniejszenie - 3.351,66 zł wygaśnięcie licencji 


Instytucje kultury 

Pozostały majątek trwały: 

Zwiększenie - 200,00 zł wynika z zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej. 


Zbiory biblioteczne: 

Zwiększenie - 10.500,00 zł - zakup książek. 

Zmniejszenie - 409,17 zł - zniszczenie i dezaktualizacja książek. 


Wartości niematerialne i prawne: 

Zwiększenie 147,60 zł zakup programu antywirusowego. 

Zmniejszenie - 136,53 zł wygaśnięcie licencji programu komputerowego. 


Majątek obrotowy: 

Zwiększenie - 10.317,24 zł środki na depozytach bankowych. 

Zmniejszenie - 540,00 zł należności od ZFŚS. 
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WÓJT 
 

inł.' l;ńska 

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2016. 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

mąjątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

Wykonywane dochody za rok 2017 - 66.061,41 zł 

• z dzierżawy obwodów łowieckich 2.396,61 zł; 

• z użytkowania wieczystego 86,60 zł;-

• czynszu z nąjmu zasobów komunalnych 48.440,44 zł;-

• wynajem sali sportowej 5.746,08 zł;-

• za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie SSP Gzy - 5.905,56 zł; 

• za energię (osoby fizyczne) 3.486,12 zł.-
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Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2017 roku 

Dział 

600 

700 

Wyszczególnienie 

Transport i łączność 
- wydatki majątkowe 
- bieżące utrzymanie dróg i remonty 

Gospodarka mieszkaniowa 
- bieżące utrzymanie 

Kwota zł 

829.813,10 • 
531.929,65 
297.883,45 i 

2.087,70 • 
2.087,70 

750 
Administracja publiczna 
- bieżące utrzymanie 
- wydatki majątkowe 

73.416,52 • 
7.011,98 

66.404,54 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- usługi remontowe, zakup materiałów i bieżące utrzymanie 
- wydatki majątkowe 

47.397,39 
38.957,38 

8.440,01 

801 
Oświata i wychowanie 
- bieżące utrzymanie 

23.779,45 
23.779,45 

900 
Gospodarka komunalna 
- wydatki majątkowe 
- bieżące utrzymanie 

84.237,63 
31.187,04 
53.050,59 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- zakup wyposażenia i bieżące remonty świetlic 

23.555,88 
23.555,88 

Ogółem 
w tym wydatki majątkowe 

1.084.287,67 

637.961,24 
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STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 

WARTOŚĆ BRuno MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. 


Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

GMINA 
(Organ) 

OG6t.EM 

Rok 2017 

Zmiana wartości +1-

Rok 2016 

Rok 2016 

Zmiana wartości +1-

Zmiana wartości +/-

Rok 2016 

Rok 2017 


