Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dłutów przedstawia stan środków trwałych na
dzień 31.12.2017 r. Informację sporządzono na podstawie danych zawartych w ewidencji Urzędu
Gminy Dłutów oraz danych przekazanych przez jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 roku.
1. Wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 116,61 zł w wyniku sprzedaży działek Nr 19/19 i
19/21 w Dłutowie Poduchownym.
2. Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 3.653.654,81 zł na którą złożyły się :
1) modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach - 200.000,00 zł
2) ulepszenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach Dużych w związku z
zamontowaniem klimatyzacji – 9.100,00 zł ,
3) ulepszenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tążewach o wartość 10.094,36 zł w
związku z wykonaniem nowej bramy garażowej,
4) ulepszenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Redocinach o wartość 6.515,29 zł w
wyniku ocieplenia ścian,
5) ulepszenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Dłutowskiej w wyniku ocieplenia
ścian zewnętrznych i położenia tynku, zamontowania klimatyzacji oraz utwardzenia tarasu kostką i
budowy podjazdu dla wózków inwalidzkich - 49.687,97 zł,
6) wybudowanie altany w Budach Dłutowskich - 21.084,86 zł,
7) przyjęcie na stan wiat przystankowych w Ślądkowicach i Leszczynach Małych – 9.352,53 zł,
8) przyjęcie na stan budynku Przedszkola w Dłutowie ul. Główna 69 – 3.347.819,80 zł.
a zmniejszyła się o kwotę 32.665,34 zł w wyniku przebudowy i adaptacji na przedszkole części
budynku mieszkalnego w Dłutowie przy ulicy Głównej 69.
3. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się łącznie o 1.557.601,12 zł. Na
zwiększenie wartości obiektów złożyły się:
1) utwardzenie terenu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzączce Dużej-24.600 zł,
2) przebudowa odcinka drogi w Drzewocinach polegająca na ułożeniu nawierzchni bitumicznej 725.471,32 zł,
3) zakup i montaż huśtawki bocianie gniazdo na placu zabaw w Stoczkach Porąbkach – 4.850,00 zł,
4) wybudowanie punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Dłutowie-29.150,08 zł,
5) wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wybudowanie szamba do budynku mieszkalnego w
Tążewach – 17.900,80 zł,
6) wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Pawłówek - 96.298,50 zł
7) wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Drzewociny - 659.330,42 zł.
4. Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania zwiększyła się o kwotę
18.142,50 zł w związku z przyjęciem na stan komputerów przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Dłutowie a zmniejszyła się o kwotę 27.565,64 zł w wyniku przeniesienia do pozostałych środków

trwałych zestawów komputerowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie o wartości
18.278,25 zł oraz w wyniku likwidacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz
Gimnazjum zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania zestawów komputerowych 9.287,39 zł.
5. Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów zwiększyła się o kwotę 72.699,52 zł
w wyniku przyjęcia na stan wyposażenia kuchni Przedszkola tj. szaf chłodniczych, pieca
konwekcyjno-parowego, kuchni gazowych, zmywarki kapturowej, patelni elektrycznej oraz robota
wieloczynnościowego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie.
6. Wartość urządzeń technicznych zwiększyła się o kwotę 120.270,20 zł w wyniku przyjęcia na
stan:
1) zakupionego przez Urząd Gminy w Dłutowie sprzętu pożarniczego tj. mininożyc hydraulicznych
Lukas, urządzenia pianowego, rozpieracza ramiennego Lukas, agregatu oddymiającego Skorpion
zestawu PSP R1, czterech agregatów powietrznych wraz z sygnalizatorem bezruchu – 46.790,00 zł
2) platformy schodowej w wybudowanym Przedszkolu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Dłutowie - 38.007,00 zł,
3) małego dźwigu towarowego w Przedszkolu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie 35.473,20 zł.
a zmniejszyła się o kwotę 9.726,84 zł w wyniku:
1) przeniesienia do pozostałych środków trwałych zestawu inkasenckiego Psion przez Zakład Usług
Komunalnych w Dłutowie- 4.299,70 zł,
2) demontażu telenadzoru w wyniku przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Głównej 69 w
Dłutowie – 5.427,14 zł.
7. Wartość środków transportu zwiększyła się o kwotę 4.199,99 zł w wyniku zakupu przez Urząd
Gminy w Dłutowie przyczepy samochodowej.

Ponadto informuję, że Gmina Dłutów posiada tylko prawa własności, nie posiada innych niż
własność praw majątkowych. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. z tytułu praw własności
Gmina Dłutów uzyskała dochody z czynszu najmu i dzierżawy w kwocie 62.501,38 zł oraz dochody
z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 8.235,04 zł.

Dłutów, dnia 30.03.2018 r.

