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                                                                                                                                             Załącznik Nr 4  
                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 8/11 
                                                                                                                                             Wójta Gminy Gzy  
                                                                                                                                             z dnia 16.03.2011r. 
 
 
 
 

Informacja  o  stanie  mienia  Gminy  Gzy 
 

 

                Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o 
finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z póŜn.zm.) sporządzana jest informacja o 
stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do 
których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne 
to takŜe środki finansowe, materiały i naleŜności.   

               Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z 
ewidencji środków trwałych, sprawozdań jednostek organizacyjnych. 

              Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2009r. do 31.12.2010r. 

Informacja zawiera zestawienie wartości i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, 
inwestycje,  pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego tj. 
środki pienięŜne, materiały i naleŜności. 

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym. 

Zwiększenia wynikają głównie z inwestycji, zakupu pozostałego majątku trwałego, 
komunalizacji dwóch działek w Pękowie. 

Zmniejszenia dotyczą likwidacji jednego samochodu straŜackiego i sprzedaŜy jednego 
samochodu oraz sprzedaŜy nieruchomości w Pękowie. 

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych tj. licencji na programy komputerowe w 
związku z odpisem do których prawa jednostki wygasły. 

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złoŜonych przez jednostki 
organizacyjne.   

PoniŜsza tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2009.  
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      Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

Wykonywane dochody za rok 2010  -  41.012,07 zł 

• z dzierŜawy obwodów łowieckich  -  1.138,09 zł 
• z uŜytkowania wieczystego  -  86,60 zł 
• czynszu z najmu zasobów komunalnych  -  9.502,38 zł 
• sprzedaŜ nieruchomości  -  20.410,00 zł 
• wynajem sali sportowej  -  7.855,00 zł 
• sprzedaŜ pozostałych składników majątkowych  -  2.020,00 zł 

Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2010 roku 
 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie 

 
Kwota  zł 

1 2 3 
 

600 
 
Transport i łączność 
-  Wydatki inwestycyjne (przebudowa nawierzchni dróg 
gminnych) 
-  BieŜące utrzymanie dróg  
- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 
JST  przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 Łady – 
Winnica i drogi powiatowej Nr 1224 Łady – Szyszki – 
Gąsocin 

 
1.423.379,49 

825.105,99 
 

355.835,50 
242.438,00 

 

 
700 

 
Gospodarka mieszkaniowa 
- bieŜące utrzymanie 

 
2.672,10 
2.672,10 

 
750 

 
Administracja publiczna 
-  wydatki inwestycyjne (zakup zestawów 
komputerowych) 
-  bieŜące utrzymanie 

 
22.156,54 
16.645,68 

 
5.510,86 

 
754 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
- wydatki inwestycyjne (zakup pompy szlamowej) 

 
5.665,68 
5.665,68 

 
801 

 
Oświata i wychowanie 
-  wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji 
plac zabaw) 
-  bieŜące utrzymanie 

 
43.379,09 

600,00 
 

42.779,09 
 

900 
 
Gospodarka komunalna 
-   wydatki inwestycyjne (budowa punktów oświetlenia 
ulicznego) 
-  bieŜące utrzymanie (konserwacja oświetlenia 
ulicznego, utwardzenie boiska w Pękowie, bieŜące 
remonty budynków we wsi Przewodowo, Gzy,  
Kozłówka 

 
128.320,86 
40.266,36 

 
87.424,50 
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1 2 3 
  

-  pomoc finansowa dla Gminy Pułtusk na rozbudowę 
składowiska odpadów w Płocochowie 

 
6.300,00 

 
921 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- wydatki inwestycyjne (remont budynku świetlicy 
wiejskiej Kozłówka) 

 
6.260,00 
6.260,00 

  
Ogółem  
w tym wydatki inwestycyjne 

 
1.631.833,76 
1.143.281,71 

 


