Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dłutów przedstawia stan środków trwałych na
dzień 31.12.2014 r. Informację sporządzono na podstawie danych zawartych w ewidencji Urzędu
Gminy Dłutów oraz danych przekazanych przez jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie,
- Gimnazjum w Dłutowie,
- Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie.
Wartości mienia komunalnego przedstawione zostały w tabeli w wartościach brutto i mają
charakter księgowy, w związku z czym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Poniżej przedstawiam zmiany w stanie mienia komunalnego, które zaszły w okresie od
01.01.2014r. do 31.12.2014r.
1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 220.637,77 zł w wyniku:
1) zakupu działki Nr 159 w Dłutowie ul. Główna 69 - 164.427,13 zł,
2) zakupu działki nr 393/21 w Orzku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
- 3.989,64 zł,
3) przyjęcia na stan działki Nr 296 w Piętkowie w związku z nabyciem prawa własności
( dotychczas było to posiadanie samoistne ) -29.999,52 zł,
4) nabycia działki Nr 203/2 po zamianie w celu poszerzenia ulicy Polnej w Dłutowie
-446,00 zł,
5) nabycia działek Nr 567/9, 298/1,251/2, Nr 243/2,244/2,245/4,248/2,514/1
pod poszerzenie drogi gminnej w Drzewocinach- 20.336,38 zł oraz zwiększenie wartości
działki Nr 589 -1.439,10 zł
a zmniejszyła się o kwotę 8.454,00 zł w wyniku sprzedaży działek Nr 7/22,7/23,10/20,10/21 w
Ślądkowicach - 8.440,00 zł oraz zamiany działki Nr 61/1 w Dłutowie w celu poszerzenia ulicy Polnej
– 14,00 zł.
2. Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 1.982.856,06 zł na którą złożyły się:
1) zwiększenie wartości w byłym budynku Urzędu Gminy w Dłutowie ul. Główna 11 o wartość
przeniesionej z ewidencji pozostałych środków trwałych rolety – 8.500,00 zł,
2) zwiększenie wartości sali widowiskowo-sportowej w Dłutowie zł w związku z uiszczeniem
zasądzonego wynagrodzenia pierwszemu wykonawcy -171.125,47 zł,
3) przyjęcie ulepszenia w obcym środku trwałym tj. bramy garażowej w strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Hucie Dłutowskiej – 8.872,00 zł,
4) zwiększenie wartości budynku strażnicy OSP w Ślądkowicach w wyniku ocieplenia i
tynkowania ścian – 9.002,00 zł,
5) przyjęcie na stan świetlicy wiejskiej w Łaziskach - 1.389.645,17 zł
6) przyjęcie na stan dwóch budynków gospodarczych w Dłutowie przy ulicy Głównej 69
wchodzących w skład zakupionej w 2014 roku nieruchomości - 66.634,08 zł
7) przyjęcie na stan zakupionej altany w Stoczkach Porąbkach - 7.000,00 zł
8) zwiększenie wartości budynku komunalnego w Orzku w związku z montażem instalacji
centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych - 7.430,00 zł,
9) przyjęcie na stan budynku mieszkalno-użytkowego w Dłutowie przy ulicy Głównej 69
wchodzącego w skład zakupionej nieruchomości - 314.647,34 zł,
3. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się łącznie o 1.482.330,65 zł. Na
zwiększenie wartości obiektów złożyły się:

1) przyjęcie na stan sieci wodociągowej w Dłutowie otrzymanej od osoby fizycznej na podstawie
umowy nieodpłatnego przeniesienia - 13.000,00 zł,
2) przebudowa drogi wraz z przebudową i budową nowych zjazdów gospodarczych w
miejscowości Dąbrowa - 419.231,82 zł,
3) remont drogi w miejscowości Ślądkowice polegający na położeniu nawierzchni z betonu
asfaltowego – 366.126,58 zł
4) przebudowa drogi polegająca na położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości
Orzk – 683.972,25 zł
a zmniejszyła się o kwotę 83.640,00 zł w związku ze skorygowaniem wartości drogi
przebudowanej w 2013 roku o koszty mapy i dokumentacji, które dotyczyły innego odcinka drogi
tj. Drzewociny –Kuźnica.
4. Wartość kotłów zwiększyła się o kwotę 8.427,14 zł w wyniku przyjęcia na stan pieca żeliwnego
centralnego ogrzewania w budynku w Dłutowie przy ulicy Głównej 69.
5. Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania zmniejszyła się o kwotę
4.071,00 zł w wyniku likwidacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie drukarki o wartości
390,00 zł i przeniesienia centrali telefonicznej do grupy VI środków trwałych o wartości 3.681,00 zł
.
6. Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów zwiększyła się o kwotę 4.549,77 zł w
wyniku przyjęcia na stan pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Redocinach.
7. Wartość urządzeń technicznych zwiększyła się o kwotę 9.108,14 zł w wyniku przyjęcia na stan
telenadzoru w budynku przy ulicy Głównej 69 w Dłutowie – 5.427,14 zł i przyjęcia na stan centrali
telefonicznej przeniesionej z grupy IV środków trwałych– 3.681,00 zł .
8.Wartość pojazdów mechanicznych zwiększyła się o kwotę 222.507,00 zł w wyniku zakupu
autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach.
9.Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia zwiększyła się o kwotę 13.425,22 zł
w wyniku przyjęcia na stan przez UG w Dłutowie kserokopiarki -3.598,22 zł, kontenera blaszanego
w Czyżeminie - 6.027,00 zł i instrumentu muzycznego zakupionego na potrzeby orkiestry o
wartości 3.800,00 zł.
a zmniejszyła się o kwotę 14.637,70 zł w wyniku likwidacji przez Urząd Gminy w Dłutowie i Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania
kserokopiarek.
10. Kwota wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o kwotę 3.896,64 zł w związku z
zakupem programu komputerowego do opłat lokalnych OPLOK Windows.
Ponadto informuję, że Gmina Dłutów posiada tylko prawa własności, nie posiada innych niż
własność praw majątkowych. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. z tytułu praw własności
Gmina Dłutów uzyskała dochody z czynszu najmu i dzierżawy w kwocie 65.017,01 zł oraz
dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 6.806,15 zł i ustanowionej służebności w
kwocie 2.890,00 zł.

Dłutów, dnia 30.03.2015 r.

