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               Załącznik Nr 3 
                                       do Zarządzenia Nr  33/2015 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 30 marca 2015r. 

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

Gminy i Miasta Jastrowie 
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. 

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

Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są 
nieruchomości gruntowe. Według stanu na 01.01.2014r. Gmina była 
właścicielem gruntów o powierzchni 799,31 ha, natomiast na  dzień 
31.12.2014r. powierzchnia gruntów wynosiła 793,52 ha. 
Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco: 
      Stan na    Stan na 

01.01.2014r.   31.12.2014r. 
1. grunty rolne            428,43 ha   422,73 ha 
2. drogi             278,48 ha   278,49 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    18,34 ha     15,71 ha 
7. działki przemysłowe, handlowe    6,32 ha      6,32 ha 
8. cmentarze komunalne               6,15 ha      6,15 ha 
9. pozostałe (tereny pod garażami)             1,29 ha      3,82 ha                            
  
 zagospodarowanych w następujący sposób: 

Stan na    Stan na 
01.01.2014r.   31.12.2014r. 

 
- w zarządzie            -- ha      4,67 ha 
- w użytkowaniu        3,12 ha      3,12 ha 
- użytkowanie wieczyste       1,00 ha      1,00 ha 
- dzierżawa     207,92 ha            203,81 ha 
- inne      587,27 ha   580,92 ha 
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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 sprzedaż.   
W 2014 r stan gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 5,79 ha.  
Gmina sprzedała gruntów rolnych 5,70 ha, 
 
Wykaz sprzedanych działek rolnych w 2014r: 
- działki położone w Brzeźnicy Kol 
nr 30 o pow 3,25 ha cena sprzedaży   42.000,00 zł, 
nr 120 o pow 0,92 ha cena sprzedaży   15.030,00 zł, 
nr 53 o pow 0,90 ha cena sprzedaży   8.894,00 zł, 
nr 54 o pow 0,63 ha cena sprzedaży   6.550,00 zł, 
 
W 2014r Gmina sprzedała 6 działek budowlanych i uzupełniających 0,50 ha 
Wykaz sprzedanych działek w 2014r: 
 

1. działka  nr 665 o pow. 187 m2  
     cena sprzedaży    2.250,90 zł  
2. działka  nr 364/4 o pow. 744 m2  
     cena sprzedaży     42.736,00 zł 
3. działka  nr 1656/1 o pow. 6 m2  
     cena sprzedaży   740,00 zł 
4. działka nr 3021/42 o pow. 949 m2  
        cena sprzedaży     39.356,40 zł 
5. działka  nr 805 o pow. 164 m2 
        cena sprzedaży     7.380,00 zł 
6. działka  nr 1219/ 7 o pow. 3 010 m2  
        cena sprzedaży  257.200,00 zł 

W miejscowości Nadarzyce przejęto na stan działkę o pow. 0,41 ha. 
W roku 2014 przekazano jednostkom oświatowym grunty pod budynkami w 
trwały zarząd na łączną pow. 4,67 ha 
 
W 2014r. Gmina sprzedała drogę w miejscowości Sypniewo działka nr 42/2 o 
pow. 0,1 ha cena sprzedaży 9.400,00 zł, a przejęła na stan  działkę nr 1978/10 o 
pow. 1052 m2   oraz udział w działce nr 1978/1 o pow. 84,25 m2  z 
przeznaczeniem na drogę. 
 Gmina i Miasto Jastrowie  na dzień 31.12.2014r. posiadała 422 obiekty 
komunalne, które w większości zarządzane są przez jednostki budżetowe i 
zakład budżetowy. 
Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2014 r.  uległ zwiększeniu ze 
względu na przeprowadzone inwestycje . 
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2014r. administrował  
zasobami mieszkaniowymi, których ogólna powierzchnia stanowiła 66.291,57 
m2. 
w tym: 
- lokale mieszkalne komunalne            22.715,25 m2 
- lokale mieszkalne własnościowe   27.830,05 m2 
- lokale użytkowe własnościowe    3.001,43 m2 

- lokale użytkowe komunalne              3.705,02m2 
- pozostałe lokale gospodarcze     8.770,37 m2 

- garaże            269,45 m2 

  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  posiada w administracji 160 budynków 
mieszkalnych w porównaniu do stanu na początek roku ilość nie uległa zmianie. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej administruje 1 budynkiem 
mieszkalnym w którym utworzono mieszkania chronione, 
 

Stan na    Stan na 
01.01.2014r.   31.12.2014r. 

 
- budynki mieszkalne       161 szt    161 szt 
- budynki niemieszkalne, budowle     176 szt    212 szt 
- obiekty  szkolne            9 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           1 szt        1 szt 
- obiekty służby zdrowia           2 szt        2 szt 
- placówki usługowa- handlowe       27 szt       27 szt 
 
 
 
Zmiany w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2014 odnotowano 
w pozycji: 
-   budynki niemieszkalne, budowle – przyjęto na stan po zakończonych 
inwestycjach 
 

Maszyny  i urządzenia techniczne oraz narzędzia i wyposażenie  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  uległa  zmianie z uwagi na zakup nowego 
wyposażenia.   
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Mienie gminne stanowią również środki transportu jak:  
-  samochody  będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
   w Jastrowiu: 
   ●samochód ciężarowy FORD – 1 szt,  
   ●samochód dostawczy PEUEGOT-  1 szt,    
- samochody gaśnicze będące w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych: 
   ● Star          - 2 szt 
   ● Jelcz 014  - 1 szt 
   ● Magirus    - 1 szt 
   ● FORD      - 1 szt 
- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt z czego jeden przeznaczony do 
przewozu uczniów niepełnosprawnych , a drugi przeznaczony na potrzeby 
służbowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, 
- samochód Ford Transit – 1 szt do przewozu osób niepełnosprawnych – 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,  
- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt w użytkowaniu Straży Miejskiej, 
- rowery wodne   - 6 szt, 
- łodzie wiosłowe   - 1 szt 
- kajaki   - 13 szt  
- rowery   - 20 szt 
 
Wierzytelności: 
 
Lp. T r e ś ć Stan na 

01.01.2014r 
Stan na 

31.12.2014r 
1. Ilość nabywców nieruchomości 

z zabezpieczeniem 
hipotecznym 

 
4 

 
2 

2. Należności długoterminowe z 
tytułu sprzedaży ratalnej 

13.985 4.570 

3. Należności z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

 
27.460 

 
24.380 

 
 
 
Udziały w spółce: 

Gmina na dzień 01.01.2014r. 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 31.12.2014r. stan udziałów  uległ 
zwiększeniu o 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł 
każdy o łącznej wartości 200.000,00 zł i stanowi 7.908 udziałów  po 1.000 zł, co 
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daje wartość 7.908.000 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 2014 skalkulowane zostały na 
podstawie podpisanych umów i obowiązującej stawki  1 m2 na danym lokalu. 

   
Dochody z mienia komunalnego zakładu budżetowego i instytucji kultury 

za rok 2014 zostały wykonane w kwocie 888.606 zł,  
w tym: 
 

Nazwa Budynki 
mieszkalne i 
niemieszkalne 

Miejsko-
gminne 
biblioteki 

Ośrodki 
kultury i 
świetlice 

Obiekty 
służby 
zdrowia 

Placówki 
usługowo-
handlowe 

Razem 

Zakład 
budżetowy 

827.062 - 1.176 95.887 68.150 992.275 

Instytucja 
kultury 

- 935 39.785   40.720 

Razem 827.062 935 40.961 95.887 68.150 1.032.995 
 
Dochody z mienia zakładu budżetowego i instytucji kultury za rok 2014 
stanowią planowane przychody własne, które przeznaczane są na  pokrycie 
kosztów ich działalności.   
Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2013 stanowiły kwotę 
949.402 zł  w porównaniu do roku bieżącego kwota 949.402 zł -  odnotowano 
niewielki wzrost 6,84% związany ze zwyżką czynszu.  

Zakład budżetowy i instytucja kultury  korzystają z dotacji budżetowej. 
 
Dotychczas podstawową formą uzyskania dochodów  przez Gminę i 

Miasto Jastrowie z mienia komunalnego jest sprzedaż składników majątku. 
 
Dochody budżetu gminy  Jastrowie z gospodarowania mieniem za roku 

2014 przedstawiają się następująco: 
Lp. Rodzaj mienia komunalnego i 

sposób zagospodarowania 
Dochody budżetu  

za 2014r. 
Struktura 
dochodów z 
mienia 
komunalnego 

1.  Dzierżawa terenów łowieckich 9.630 1,24 
2. Dzierżawa kąpieliska 6.105 0,78 
3. Wynajem i dzierżawa lokali (§ 

0750) 
160.211 20,55 
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4.  Wpływy z tytułu odpłatnego 
nabycia  prawa własności (§ 
0770) 

525.909 67,45 

5.  Opłaty za użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste (§ 0470) 

57.615 7,39 

6. Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 

3.080 0,39 

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 17.182 2,20 
 R a z e m 779.932 100,00 
 
Nakłady na utrzymanie mienia komunalnego:     
 
1. Gospodarka komunalna     kwota     1.802.561 zł 
- drogi       dział 600  kwota      1.529.941 zł 
- cmentarze      dział 710 kwota          272.620 zł 
 
2. Obiekty komunalne      kwota         791.783 zł 
- budynki mieszkalne     dział 700 kwota            98.000 zł 
- budynki niemieszkalne i budowle   

dział 750,754,852 kwota  209.901 zł 
- obiekty oświatowe    dział 801 kwota          330.410 zł 
- ośrodki kultury i świetlice    dział 921  kwota            53.352 zł 
- obiekty sportowe     dział 926 kwota           100.120 zł 
 
3. Budowle i urządzenia techniczne 
- inne  wydatki majątkowe   kwota         1.525.969 zł 
   w tym: 
 ● Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i budynku  
     gospodarczego na terenie kąpieliska miejskiego w Jastrowiu 

 dział   630 kwota      39.950 zł       
 ● Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki  
      w Nadarzycach      dział    630 kwota    408.742 zł      
● Remont małej infrastruktury turystycznej oraz wyposażenie  
   plaży miejskiej nad jeziorem Dużym w Jastrowiu 

dział   630 kwota   214.384 zł    

● Jastrowskie vademecum turysty – wydanie publikacji promującej walory turystyczne 
Gminy Jastrowie      dział   750 kwota     28.000 zł 
● Dofinansowanie utworzenia warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg 
oddechowych przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie 

dział   754 kwota        2.600 zł 
 
● Dofinansowanie zakupu  cylindra rozpierającego z osprzętem OSP Sypniewo 

dział   754 kwota        2.500 zł 
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● Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla oddziału położniczo-
ginekologicznego z pododdziałem noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie     dział 851 kwota       12.000 zł 
● Przebudowa instalacji gazowej w kuchni MGOPS w Jastrowiu 
                  dział  852     kwota         29.990 zł  

● Zakup wyposażenia kuchni MGOPS w Jastrowiu  dział 852 kwota      105.000 zł  
● Zachowanie różnorodności biologicznej rzeki Młynówki w miejscowości Jastrowie poprzez 
przebudowę wylotów siei kanalizacji deszczowej i budowę separatorów wód opadowych 

dział    900     kwota       158.801 zł  

● Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych 
        dział    900     kwota        78.535 zł  
● Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 
        dział    900     kwota       200.000 zł  
● Budowa parku miejskiego z placem zabaw przy ul. Zawiszy w Jastrowiu 
        dział    900     kwota       164.682 zł 
● Ogrodzenie placu wiejskiego w Sypniewku   (FS) 
        dział    900     kwota           6.300 zł        
● Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Samborsku  (FS) 
        dział    900     kwota         10.000 zł  
● Wykonanie placu z polbruku przy wiacie imprezowej w Budach   (FS) 
        dział    900     kwota           8.436 zł  
● Wykonanie placu zabaw w Sypniewie” 
        dział    900     kwota         23.534 zł  
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
          dział    900     kwota       27.355 zł  
● Zakup urządzeń na plac zabaw w Samborsku  (FS) 
        dział    900     kwota           5.160 zł  
 
4. Środki transportu     kwota                     182.786 zł

      
●Wyposażenie plaży miejskiej w Jastrowiu w sprzęt  
  rekreacyjny, zakup rowerów wodnych oraz kamizelek asekuracyjnych 

dział   630 kwota    27.190 zł     
●Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jastrowiu            

dział   754 kwota    30.996 zł 
 
● Zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 
                   Dział 853 kwota      124.600 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,  pożyczek oraz udzielonych poręczeniach  
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 

zadłużenia na 
01.01.2014r. 

Kwota 
zadłużenia na 
31.12.2014r 

Spłata rat 

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

731.200 zł  364.000 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. 

2. 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 

3.180.000 zł 2.880.000 zl 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,  
12 rat kapitałowych po 30.000 zł,  
12 rat kapitałowych po 25.000 zł,  
96 rat kapitałowych po 30.000 zł,  

3. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w roku 
2012  
Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 
1.000.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i 
Miasto Jastrowie to kwota 200.000 zł 
 

80.000zł ---- Spłata w)g umowy Nr 128/2012/C z 
dnia 20.07.2012 w okresach 
miesięcznych. Począwszy od 
25.01.2013r. do 25.08.2014r.:  
20 rat kapitałowych po 10.000 zł,  
 

4. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w roku 
2013  
Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 
1.383.900 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i 
Miasto Jastrowie to kwota 1.100.000 zł 

1.100.000 zł 920.000 zł Spłata w)g umowy Nr 130/2013/C z 
dnia 05.08.2013 w okresach 
miesięcznych. Począwszy od 
25.01.2014r. do 25.01.2020r.:  
72 raty kapitałowe po 15.000 zł, 
ostatnia 73 rata wynosi 20.000 zł 
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5. Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa na 
termomodernizację obiektów oświatowych 

1.169.760 zł 1.079.781 zł Spłata w)g umowy Nr 
545/2013/Wn15/OA-TR-KU/P z dnia 
09.07.2013 w okresach kwartalnych. 
Począwszy od 30.06.2014r. do 
20.12.2023r.:  
38 rat kapitałowych po 29.993 zł,  
a 39 rata wynosi 30.026 zł 
 

6. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu – kredyt na 
sfinansowanie planowanego deficytu w roku 
2014  
Umowę z Bankiem podpisano na kwotę 
2.300.000 zł, zaciągnięty kredyt przez Gminę i 
Miasto Jastrowie to kwota 1.300.000 zł 

 
--- 

1.300.000 zł Spłata w)g umowy Nr 100/2014/C z 
dnia 07.07.2014 w okresach 
miesięcznych. Począwszy od 
25.01.2015r. do 25.12.2023r.:  
48 rat kapitałowych po 20.000 zł, 43 
raty kapitałowe po 25.000 zł i 5 rat 
kapitałowych po 29.000 zł 
 
 

 Razem kwota zobowiązań  6.260.960 zł 6.543.781 zł  

 


