
 
 
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
stan na dzień 30 września 2008 roku. 

 
 
 

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 
 
Grunty stanowiące własność gminy (Grupa 0) ogółem   62,7032 ha 
w tym: 

 grunty oddane w użytkowanie wieczyste     20,6020 ha 

 grunty oddane w dzierżawę         0,7783 ha 

 grunty oddane w trwały zarząd bądź użytkowanie innym podmiotom   
     (OSP Skuły, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum)      7,3900 ha 

 grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw       
rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów  33,9329 ha 

 
Powyższe dane w wersji tabelarycznej wraz z określeniem sposobu 
zagospodarowania mienia wg wartości obrazuje załącznik nr 1 do informacji o stanie 
mienia komunalnego. 

 
 
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym 

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, 
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach                       
w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu 

 
Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych. 
 
 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie 
określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji 
(30.09.2007 r. – 30.09.2008 r.) 

 
 sprzedano działkę rekreacyjną w Siestrzeni     0,0998 ha 

 zakupiono działkę usługową – przy cmentarzu w zasięgu oddziaływania 
cmentarza            0,1200 ha 

                                                                                                                    
Powyższe dane w wersji tabelarycznej obrazuje załącznik nr 2 do informacji o stanie 
mienia komunalnego.  
 
 



4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw 
własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (od 
01.01.2008 r. do 30.09.2008 r.)  

 
 
 

 
Na 30 września 2008 r. dochody  majątkowe gminy wykonano w kwocie  
598.001,27 zł, w tym: 
 

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i jst – 86.400,51 zł. 

 Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470 i § 0770)   – 
34.356,83 zł. 

 Wpływy za pobór wody z gminnego wodociągu – 386.873,12 zł. 

 Wpływy za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci – 90.370,81 zł. 
 
 
Natomiast wydatki na utrzymanie mienia komunalnego na 30.09.2008 r. wykonano 
na kwotę 860.411,11 zł, w tym: 
 

 Utrzymanie bieżące budynków komunalnych – 371.018,26 zł. 

 Utrzymanie bieżące wodociągów gminnych – 344.387,92 zł. 

 Utrzymanie bieżące gminnego wysypiska śmieci – 145.004,93 zł. 
 

 
 
Na 2009 r. zaprojektowano dochody z majątku gminy w kwocie łącznej   793.000,00 
zł, w tym: 
 

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i jst – 136.000,00 zł. 

 Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470 i § 0770)   – 
42.000,00 zł. 

 Wpływy za pobór wody z gminnego wodociągu – 475.000,00 zł. 

 Wpływy za wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci – 140.000,00 zł. 
 

Natomiast wydatki na utrzymanie mienia komunalnego na 2009 r. zaprojektowano 
na kwotę  1.173.000,00 zł, w tym: 
 

 Utrzymanie bieżące budynków komunalnych – 318.000,00 zł. 

 Utrzymanie bieżące wodociągów gminnych – 470.000,00 zł. 

 Utrzymanie bieżące gminnego wysypiska śmieci – 385.000,00 zł. 
 
 


