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               Załącznik Nr 3 
                                       do Zarządzenia Nr 31/2012 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 30 marca 2012r. 

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

Gminy i Miasta Jastrowie 
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. 

 
 
 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 01.01.2011r. Gmina była 
właścicielem gruntów o powierzchni 808,08 ha, natomiast na  dzień 
31.12.2011r. powierzchnia gruntów wynosiła 806,11 ha. 
Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco: 
      Stan na    Stan na 

01.01.2011r.   31.12.2011r. 
1. grunty rolne             435,00 ha   434,00 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    12,00 ha     12,00 ha 
6. działki budowlane    20,02 ha     19,04 ha 
7. działki przemysłowe, handlowe    6,32 ha      6,33 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 
01.01.2011r.   31.12.2011r. 

 
- w uŜytkowaniu        2,12 ha      3,12 ha 
- dzierŜawa     214,51 ha            210,70 ha 
- inne      591,45 ha   592,29 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 2011 r Gmina sprzedała 1,98 ha gruntów komunalnych w tym:  gruntów 
rolnych 1,00 ha,  działek budowlanych  11 szt  w Jastrowiu i 1 działkę w 
Nadarzycach - 0,98 ha. 
 
Wykaz sprzedanych działek w 2011r: 
1. działka nr 3021/ 64 pow. 0.0832 ha  ul. OkręŜna;  
cena wywoławcza:32.718,00 zł brutto; sprzedano za: 33.045,00 zł brutto  
 
2. działka nr 3021/ 65 pow. 0.0774 ha  ul. OkręŜna;  
cena wywoławcza:30.504,00 zł brutto; sprzedano za: 30.809,00 zł brutto  
 
3. działka nr 3021/ 49 pow. 0.1033 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:40.713,00 zł brutto; sprzedano za: 41.120,00 zł brutto  
 
4. działka nr 3021/ 51 pow. 0.1035 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:40.836,00 zł brutto; sprzedano za: 41.244,00 zł brutto  
 
5. działka nr 3021/ 52 pow. 0.0958 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:37.761,00 zł brutto; sprzedano za: 38.139,00 zł brutto   
 
6. działka nr 3021/ 53 pow. 0.0839 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:33.087,00 zł brutto; sprzedano za: 44.400,00 zł brutto  
 
7. działka nr 3021/ 54 pow. 0.0936 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:36.900,00 zł brutto; sprzedano za: 37.269,00 zł brutto  
 
8. działka nr 3021/ 55 pow. 0.0888 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:34.932,00 zł brutto; sprzedano za: 35.281,00 zł brutto   
 
9. działka nr 3021/ 39 pow. 0.1171 ha  ul. Klonowa;  
cena wywoławcza:60.270,00 zł brutto; sprzedano za: 60.873,00 zł brutto 
 
10. działka nr 3021/ 24 pow. 0.0836 ha  ul. OkręŜna;  
cena wywoławcza:51.660,00 zł brutto; sprzedano za: 52.176,60,00 zł brutto 
 
11. działka nr 1086 pow. 0.0552 ha  ul. M. Konopnickiej;  
cena wywoławcza:37.392,00 zł brutto; sprzedano za: 37.766,00 zł brutto   
 
12. działka nr 109/6 pow. 0.0733 ha  Nadarzyce;  
cena wywoławcza:18.450,00 zł brutto; sprzedano za: 18.650,00 zł brutto   
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 Gmina i Miasto Jastrowie  na dzień 31.12.2011r. posiadała 458 obiektów 
komunalnych, które w większości zarządzane są przez jednostki budŜetowe i 
zakłady budŜetowe. 
Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2011 r  uległ zmniejszeniu ze 
względu na coroczną sprzedaŜ. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2011r. administrował  
zasobami mieszkaniowymi, których ogólna powierzchnia stanowiła 67.718,57 
m2. 
w tym: 
- lokale mieszkalne komunalne            23.861,43 m2 
- lokale mieszkalne własnościowe   27.650,73 m2 
- lokale uŜytkowe własnościowe    3.024,51 m2 

- lokale uŜytkowe komunalne              3.740,26 m2 
- pozostałe lokale gospodarcze     9.265,19 m2 

- garaŜe w lokalach mieszkalnych                     176,45 m2 

  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  posiada w administracji 167 budynków 
mieszkalnych w porównaniu do stanu na początek roku ilość uległa 
zmniejszeniu o 1 budynek, poniewaŜ w jednym budynku wszystkie mieszkania 
komunalne zostały wykupione na własność tj. budynek  w miejscowości 
Brzeźnica nr 82.  
 
Obok budownictwa mieszkaniowego występują równieŜ budynki niemieszkalne  
i lokale uŜytkowe: 
 

Stan na    Stan na 
01.01.2011r.   31.12.2011r. 

 
- budynki niemieszkalne                232 szt    232 szt 
- obiekty  szkolne          10 szt        9 szt 
- obiekty przedszkolne           3 szt        3 szt 
- biblioteka             1 szt        1 szt 
- ośrodki kultury i świetlice          6 szt        6 szt 
- ośrodki sportu i rekreacji         11 szt       11 szt 
- obiekty słuŜby zdrowia           2 szt         2 szt 
- placówki usługowa- handlowe       27 szt       27 szt 
 
 
Zmiany w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2011 odnotowano 
w pozycji: 
-   obiekty szkolne (sprzedano mieszkania i utworzono Wspólnotę Mieszkaniową).  
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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 - 3 szt, 
- łodzie wiosłowe - 4 szt.  
 
Wierzytelności: 
Lp. T r e ś ć Stan na 

01.01.2011r 
Stan na 

31.12.2011r 
1. Ilość nabywców nieruchomości 

z zabezpieczeniem 
hipotecznym 

 
13 

 
12 

2. NaleŜności długoterminowe z 
tytułu sprzedaŜy ratalnej 

446.365 289.236 

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

 
931 

 
560 

    
 
 
 
Udziały w spółce: 

Gmina na dzień 01.01.2011r. posiadała w Zakładzie Energetyki Cieplnej i 
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu  7.708 udziałów po 1.000,- zł, co 
stanowiło wartość  7.708.000 zł. Na dzień 31.12.2011r. stan udziałów nie uległ 
zmianie i stanowi 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. 
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Akcje: 
 Gmina nie posiada akcji. 
 
Dochody z mienia komunalnego: 

Planowane dochody z mienia na rok 2011 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 2011 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 

662.607 - 608 111.115 52.717 827.047 

Instytucja 
kultury 

- 758 24.775   25.553 

Razem 662.607 758 25.383 111.115 52.717 852.580 
 
Dochody z mienia zakładu budŜetowego i instytucji kultury za rok 2011 
stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na  pokrycie 
kosztów ich działalności.   
Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2010 stanowiły kwotę 
828.023 zł  w porównaniu do roku bieŜącego kwota 852.580 zł odnotowano 
niewielki wzrost związany ze zwyŜką czynszu.  

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 

2011 przedstawiają się następująco: 
 

Lp. Rodzaj mienia komunalnego i 
sposób zagospodarowania 

Dochody budŜetu  
za 2011r. 

Struktura 
dochodów z 
mienia 
komunalnego 

1.  DzierŜawa terenów łowieckich 6.427 0,7 
2. Wynajem i dzierŜawa lokali (§ 

0750) 
 

115.582 
 

12,9 
3.  Wpływy z tytułu odpłatnego 

nabycia  prawa własności (§ 
0770) 

 
727.371 

 
81,1 
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4.  Opłaty za uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste (§ 0470) 

 
32.786 

 
3,7 

5. Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego 

 
9.687 

 
1,1 

6. Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 4.478 0,5 
6. R a z e m 896.331 100% 

 
 
 
Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:     
 
1. Gospodarka komunalna 
- drogi       dział 600  kwota         719.979 zł 
- cmentarze      dział 710 kwota   28.662 zł 
2. Obiekty komunalne 
- budynki mieszkalne     dział 700 kwota         156.624 zł 
- obiekty szkolne     dział 801 kwota    23.240 zł 
- ośrodki kultury i świetlice    dział 921  kwota              1.637 zł 
- obiekty słuŜby zdrowia      dział 700 kwota           50.000 zł 
3. Budowle i urządzenia techniczne 
- inne  wydatki majątkowe   kwota           116.879 zł 
   w tym: 
   ● Monitoring Placu Jana Pawła II                    dział   851 kwota   15.751 zł                                 
   ● Wykonanie fontanny na Placu Jana Pawła II           dział 900 kwota   36.236 zł 
   ● Wykonanie ogrodzenia z doposaŜeniem placu  
      zabaw ul. Grunwaldzka           dział   900 kwota   14.892 zł 
   ● Budowa  wiaty rekreacyjnej przy Wiejskim  
    Domu Kultury w Sypniewie            dział 921 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 
01.01.2011r. 

Kwota 
zadłuŜenia na 
31.12.2011r 

Spłata rat 

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

659.227 zł 329.599 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 

327.200 zł 162.800 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  
 

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

1.832.800 zł 1.465.600 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. 

5. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w 
roku 2009 Umowę z Bankiem podpisano na 
kwotę 300.000 zł  
 

150.000 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 3.780.000 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. 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  7.458.699,97 5.737.999  

 


