
   1 

 
               Załącznik Nr 3 
                                       do Zarządzenia Nr 24/2011 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 30 marca 2011r. 

 
I n f o r m a c j a 
o stanie mienia  

Gminy i Miasta Jastrowie 
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. 

 
 
 Informacje na temat wartości mienia Gminnego zamieszczone w 
niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zawierają dane o stanie 
ilościowym, wartościowym z uwzględnieniem stopnia zuŜycia majątku. 
Informacją objęto jednostki budŜetowe, zakład budŜetowy i instytucję kultury. 
 

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są 
nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2010r. Gmina była 
właścicielem gruntów o powierzchni 812,78 ha, natomiast na  dzień 
31.12.2010r. powierzchnia gruntów wynosiła 808,08 ha. 
Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco: 
      Stan na    Stan na 

01.01.2010r.   31.12.2010r. 
1. grunty rolne             436,00 ha   435,00 ha 
2. drogi             279,00 ha   279,00 ha 
3. lasy      35,00 ha     35,00 ha 
4. place i tereny zielone             13,30 ha     13,30 ha 
5. tereny rekreacyjne    13,00 ha     12,00 ha 
6. działki budowlane    22,72 ha     20,02 ha 
7. działki przemysłowe, handlowe    6,32 ha      6,32 ha 
8. cmentarze komunalne               6,15 ha      6,15 ha 
9. pozostałe (tereny pod garaŜami)             1,29 ha      1,29 ha                            
  
 zagospodarowanych w następujący sposób: 

Stan na    Stan na 
01.01.2010r.   31.12.2010r. 

 
- w uŜytkowaniu        2,12 ha      2,12 ha 
- dzierŜawa     209,66 ha            214,51 ha 
- inne      601,00 ha   591,45 ha 
Pozycja inne stanowi własność gminy nie przekazaną innym podmiotom w 
administrowanie są to przede wszystkim drogi, grunty rolne, lasy, place i tereny 
zielone, cmentarze  oraz działki budowlane przeznaczone na sprzedaŜ.   



   2 

W 2010 r Gmina sprzedała 4,70 ha gruntów komunalnych w tym:  gruntów 
rolnych 1,00 ha, terenów rekreacyjnych z miejscowości Nadarzyce 11 szt 
działek- 1,00 ha, działek budowlanych  21 szt - 2,70 ha. 
 
 Gmina i Miasto Jastrowie  na dzień 31.12.2010r. posiadała 460 obiektów 
komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budŜetowe i 
zakłady budŜetowe. 
Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2010 r  uległ zmniejszeniu ze 
względu na coroczną sprzedaŜ. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2010r. administrował  
zasobami mieszkaniowymi, których ogólna powierzchnia stanowiła 67.595,84 
m2. 
w tym: 
- lokale mieszkalne komunalne            24.560,29 m2 
- lokale mieszkalne własnościowe   27.197,42 m2 
- lokale uŜytkowe własnościowe    3.024,51 m2 

- lokale uŜytkowe komunalne              3.763,86 m2 
- pozostałe lokale gospodarcze     8.873,31 m2 

- garaŜe w lokalach mieszkalnych                     176,45 m2 

  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  posiada w administracji 168 budynków 
mieszkalnych w porównaniu do stanu na początek roku ilość uległa 
zmniejszeniu o 2 budynki, poniewaŜ w dwóch budynkach wszystkie mieszkania 
komunalne zostały wykupione na własność tj. budynek przy ul. Mickiewicza Nr 
2 i budynek przy ul. śymierskiego Nr 56.  
 
Obok budownictwa mieszkaniowego występują równieŜ budynki niemieszkalne  
i lokale uŜytkowe: 
 

Stan na    Stan na 
01.01.2010r.   31.12.2010r. 

 
- budynki niemieszkalne                232 szt    232 szt 
- obiekty  szkolne          10 szt      10 szt 
- obiekty przedszkolne           3 szt        3 szt 
- biblioteka             1 szt        1 szt 
- ośrodki kultury i świetlice          6 szt        6 szt 
- ośrodki sportu i rekreacji         10 szt       11 szt 
- obiekty słuŜby zdrowia           2 szt         2 szt 
- placówki usługowa- handlowe       31 szt       27 szt 
 
 



   3 

Zmiany w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2010 odnotowano 
w pozycji: 
-   ośrodki sportu i rekreacji, których ilość stanowi posiadane stadiony i 
pomieszczenia szatni, budynki na kąpielisku oraz budynek Hali Sportowej.  
W trakcie roku został przyjęty na stan nowo wybudowany zespół boisk 
sportowych „ORLIK 2012”.  
- placówki usługowa-handlowe, których stan uległ zmniejszeniu o 4 szt w 
związku z wykupieniem na własność. 
 

Maszyny  i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposaŜenie  stanowią 
środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do grupy 6 i grupa 8. Najczęściej są to 
kotły grzewcze, zestawy komputerowe, drukarki, systemy bezpieczeństwa. W 
trakcie roku wartość księgowa nie uległa znacznej zmianie.   

 
 

Mienie gminne stanowią równieŜ środki transportu jak:  
- samochód cięŜarowy FORD – 2 szt na stanie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej,    
- samochody gaśnicze będące w uŜytkowaniu Ochotniczych StraŜy PoŜarnych: 
   ● Star          - 3 szt 
   ● Jelcz 014  - 1 szt 
- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt z czego jeden przeznaczony do 
przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, a drugi do przewozu uczniów niepełnosprawnych, 
- rowery wodne - 6 szt, 
- łodzie wiosłowe - 4 szt.  
 
Wierzytelności: 
Lp. T r e ś ć Stan na 

01.01.2010r 
Stan na 

31.12.2010r 
1. Ilość nabywców nieruchomości 

z zabezpieczeniem 
hipotecznym 

 
19 

 
13 

2. NaleŜności długoterminowe z 
tytułu sprzedaŜy ratalnej 

596.685 446.365 

3. NaleŜności z tytułu 
przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności 

 
1.006 

 
931 
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Udziały w spółce: 
Gmina na dzień 01.01.2010r. posiadała w Zakładzie Energetyki Cieplnej i 

Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu  7.608 udziałów po 1.000,- zł, co 
stanowiło wartość  7.608.000 zł. Na dzień 31.12.2010r. Gmina posiadała 7.708 
udziałów  po 1.000 zł, co daje wartość 7.708.000 zł ( stanowią wniesione 
aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie 
jest jedynym wspólnikiem spółki  reprezentujący 100% kapitału zakładowego. 

 
Akcje: 
 Gmina nie posiada akcji. 
 
Dochody z mienia komunalnego: 

Planowane dochody z mienia na rok 2010 skalkulowane zostały na 
podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki  1 m2 na danym lokalu. 

   
Dochody z mienia komunalnego zakładu budŜetowego i instytucji kultury 

za rok 2010 zostały wykonane w kwocie 828.023 zł,  
w tym: 

Nazwa Budynki 
mieszkalne 

Miejsko-
gminne 
biblioteki 

Ośrodki 
kultury i 
świetlice 

Obiekty 
słuŜby 
zdrowia 

Placówki 
usługowo-
handlowe 

Razem 

Zakład 
budŜetowy 

652.909 - 583 107.419 52.959 813.870 

Instytucja 
kultury 

- - 14.153   14.153 

Razem 652.909 - 14.736 107.419 52.959 828.023 
 
Dochody z mienia zakładu budŜetowego i instytucji kultury za rok 2010 
stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na  pokrycie 
kosztów ich działalności.  W porównaniu z rokiem 2009 planowane dochody z 
mienia komunalnego w roku 2010 ulegają zmniejszeniu szczególnie w 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.  Powodem zwiększenia  jest sprzedaŜ 
lokali mieszkalnych.  

Zakład budŜetowy i instytucja kultury  korzystają z dotacji budŜetowej. 
 
Dotychczas podstawową formą uzyskania dochodów  przez Gminę i 

Miasto Jastrowie z mienia komunalnego jest sprzedaŜ składników majątku. 
 
Dochody budŜetu gminy  Jastrowie z gospodarowania mieniem za roku 

2010 przedstawiają się następująco: 
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Lp. Rodzaj mienia komunalnego i 
sposób zagospodarowania 

Dochody budŜetu  
za 2010r. 

Struktura 
dochodów z 
mienia 
komunalnego 

1.  DzierŜawa terenów łowieckich 6.057 0,5 
2. Wynajem i dzierŜawa lokali (§ 

0750) 
 

35.608 
 

2,7 
3.  Wpływy z tytułu odpłatnego 

nabycia  prawa własności (§ 
0770) 

 
1.238.853 

 
93,1 

4.  Opłaty za uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste (§ 0470) 

 
38.097 

 
2,8 

5. Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego 

 
6.918 

 
0,5 

6. Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 5.014 0,4 
6. R a z e m 1.330.547 100% 

 
 
 
Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:     
 
1. Gospodarka komunalna 
- drogi       dział 600  kwota         136.391 zł 
2. Obiekty komunalne 
- budynki niemieszkalne     dział 900 kwota           41.998 zł 
- ośrodki kultury i świetlice   dział 921 i 926 kwota         758.547 zł 
- ośrodki sportu i rekreacji   dział 926 kwota       1.035.631 zł 
- obiekty słuŜby zdrowia      dział 700 kwota           50.000 zł 
3. Budowle i urządzenia techniczne 
- sieć wodociągowa wieś Budy    dział 010 kwota           54.819 zł 
- budowa przydomowej oczyszczalni  
   ścieków przy Szkole Filialnej  
   w Samborsku     dział 010 kwota   14.993 zł 
- budowa kolektora sanitarnego w północno 
   -zachodniej części miasta   dział 900 kwota  139.479 zł 
- inne  wydatki majątkowe   kwota           153.588 zł 
   w tym: 
   ● zakup alkomatu                                             dział   851 kwota      5.744 zł                                 
   ● wniesienie wkładów do spółki   dział 900 kwota  100.000 zł 
   ● budowa drewnianej wiaty w Brzeźnicy        dział   900 kwota    20.490 zł 
   ● budowa  wiaty widokowo-edukacyjnej         dział 900 kwota   18.936 zł 
   ● budowa  oświetlenia    dział 900 kwota      8.418 zł 
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W roku 2010 Gmina i Miasto Jastrowie przekazała na poczet inwestycji dotację 
celową dla Powiatu Złotowskiego w kwocie 620.000 zł w tym: 
- dofinansowanie budowy drogi powiatowej  
   Jastrowie – Brzeźnica     kwota   570.000 zł, 
- dofinansowanie budowy kompleksu sportowego  
 „Moje boisko Orlik-2012 przy SOSz-W  kwota     50.000 zł. 
    
Mienie komunalne gminy oraz sposób zagospodarowania określono w 
zestawieniu tabelarycznym, które przekazujemy w załączeniu. 
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Informacja o spłacie i stanie kredytów,  poŜyczek oraz udzielonych poręczeniach  
Lp. Wyszczególnienie Kwota 

zadłuŜenia na 
01.01.2010r. 

Kwota 
zadłuŜenia na 
01.01.2010r 

Spłata rat 

1. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie wydatków majątkowych w 
roku 2006 

988.855 zł 659.227 zł do 25.01.2011r.                27.469 zł 
do 25.02.2011r.                27.469 zł 
do 25.03.2011r.                27.469 zł 
do 25.04.2011r.                27.469 zł 
do 25.05.2011r.                27.469 zł 
do 25.06.2011r.                27.469 zł 
do 25.07.2011r.                27.469 zł 
do 25.08.2011r.                27.469 zł 
do 25.09.2011r.                27.469 zł 
do 25.10.2011r.                27.469 zł 
do 25.11.2011r.                27.469 zł 
do 25.12.2011r.                27.469 zł 
do 25.01.2012r.                27.469 zł 
do 25.02.2012r.                27.469 zł 
do 25.03.2012r.                27.469 zł 
do 25.04.2012r.                27.469 zł 
do 25.05.2012r.                27.469 zł 
do 25.06.2012r.                27.469 zł 
do 25.07.2012r.                27.469 zł 
do 25.08.2012r.                27.469 zł 
do 25.09.2012r.                27.469 zł 
do 25.10.2012r.                27.469 zł 
do 25.11.2012r.                27.469 zł 
do 25.12.2012r.                27.440 zł 

2. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie wydatków majątkowych w 
roku 2007 

491.600 zł 327.200 zł do 25.01.2011r.                13.700 zł 
do 25.02.2011r.                13.700 zł 
do 25.03.2011r.                13.700 zł 
do 25.04.2011r.                13.700 zł 
do 25.05.2011r.                13.700 zł 
do 25.06.2011r.                13.700 zł 
do 25.07.2011r.                13.700 zł 
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do 25.08.2011r.                13.700 zł 
do 25.09.2011r.                13.700 zł 
do 25.10.2011r.                13.700 zł 
do 25.11.2011r.                13.700 zł 
do 25.12.2011r.                13.700 zł 
do 25.01.2012r.                13.700 zł 
do 25.02.2012r.                13.700 zł 
do 25.03.2012r.                13.700 zł 
do 25.04.2012r.                13.700 zł 
do 25.05.2012r.                13.700 zł 
do 25.06.2012r.                13.700 zł 
do 25.07.2012r.                13.700 zł 
do 25.08.2012r.                13.700 zł 
do 25.09.2012r.                13.700 zł 
do 25.10.2012r.                13.700 zł 
do 25.11.2012r.                13.700 zł 
do 25.12.2012r.                12.100 zł 

3. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie wydatków majątkowych w 
roku 2008  
 

441.640 zł 220.720 zł do 25.01.2011r.                18.410 zł 
do 25.02.2011r.                18.410 zł 
do 25.03.2011r.                18.410 zł 
do 25.04.2011r.                18.410 zł 
do 25.05.2011r.                18.410 zł 
do 25.06.2011r.                18.410 zł 
do 25.07.2011r.                18.410 zł 
do 25.08.2011r.                18.410 zł 
do 25.09.2011r.                18.410 zł 
do 25.10.2011r.                18.410 zł 
do 25.11.2011r.                18.410 zł 
do 25.12.2011r.                18.210 zł 

4. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie wydatków majątkowych w 
roku 2009 Umowę z Bankiem podpisano na 
kwotę 2.200.000 zł  
 

2.200.000 zł 1.832.800 zł Spłata w)g umowy Nr 194/2009 z dnia 
24.06.2009 w okresach miesięcznych: 
Począwszy od 25.01.2010r. do 
25.11.2015r. tj. 71 rat po 30.600 zł 
Ostatnia  72 rata w kwocie 27.400 zł 
płatna do 25.12.2015r. 
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5. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w 
roku 2009 Umowę z Bankiem podpisano na 
kwotę 300.000 zł  
 

300.000 zł 150.000 zł do 25.01.2011r.                12.500 zł 
do 25.02.2011r.                12.500 zł 
do 25.03.2011r.                12.500 zł 
do 25.04.2011r.                12.500 zł 
do 25.05.2011r.                12.500 zł 
do 25.06.2011r.                12.500 zł 
do 25.07.2011r.                12.500 zł 
do 25.08.2011r.                12.500 zł 
do 25.09.2011r.                12.500 zł 
do 25.10.2011r.                12.500 zł 
do 25.11.2011r.                12.500 zł 
do 25.12.2011r.                12.500 zł 

6. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w 
roku 2010  
Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 
4.778.000 zł, zaciągnięty kredyt przez 
Gminę i Miasto Jastrowie to kwota 
3.900.000 zł 

---- 3.900.000 zł Spłata w)g umowy Nr 120/2010 z dnia 
02.06.2010 w okresach miesięcznych. 
Począwszy od 25.01.2011r. do 
25.12.2022r.– 12 rat kapitałowych po 
10.000 zł, 12 rat kapitałowych po 
20.000 zł, 119 rat kapitałowych po 
37.000 zł, ostatnia rata 15.000 zł 

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 
Poznaniu – poŜyczka  na „Rekultywację 
składowiska  odpadów w Jastrowiu” 

75.000 zł --- Z dniem 17.03.2010r. Gmina Jastrowie 
uzyskała umorzenie poŜyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska zaciągniętej na realizację 
przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja 
składowiska odpadów w Jastrowiu" w 
kwocie 75 000,- 

8. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 
Pile – poŜyczka na wyprzedzające 
finansowanie „Remont Wiejskiego Domu 
Kultury w Sypniewie” 

 
--- 

 
368.752,97 

Zostanie spłacona z chwilą otrzymania 
z Agencji Płatniczej tj. Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa środków pienięŜnych 
stanowiących pomoc finansową. 

 Razem kwota zobowiązań  4.497.095 zł 7.458.699,97  

 


