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INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego 

wg stanu na dzień 31 października 2009 r. 
 
 
 

Poniższą informację stanowiącą element projektu budżetu Gminy Sadlinki na 

rok 2009 przygotowano na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku   

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz 

art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o: 

 dane dotyczące mienia Gminy Sadlinki, 

 dane dotyczące obrotem mieniem komunalnym Gminy Sadlinki, 

 dane o zobowiązaniach Gminy Sadlinki i udziałach w spółkach prawa 

handlowego, 

 program inwestycyjny Gminy Sadlinki na rok 2010, 

 dane i informacje z ewidencji księgowej.  

 

Na dzień 31 października 2008 r. Gmina Sadlinki była właścicielem gruntów  

o powierzchni ogólnej 273,77 ha. 

Obecnie Gmina Sadlinki jest właścicielem gruntów o powierzchni 272,66 ha,  

w tym: 

 grunty orne – 42,51 ha, 

 użytki zielone - 10,93 ha, 

 rowy - 18,76 ha, 

 drogi - 165,19 ha, 

 kolej kom. - 3,58 ha, 

 zabudow. - 10,71 ha, 

 niezabudow. - 6,84 ha, 

 tereny zieleni - 1,84 ha, 

 nieużytki - 6,14 ha, 

 lasy i grunty leśne - 5,83 ha 

 tereny różne - 0,24 ha. 
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Stan gruntów w poszczególnych miejscowościach Gminy Sadlinki przedstawia 

Załącznik Nr 1 do informacji.  

Na dzień 31 października 2008 r. Gmina Sadlinki była właścicielem gruntów  

o łącznej wartości 149.611,63 zł.  W skład tych gruntów wchodzą między innymi: 

grunty orne, grunty zadrzewione i niezadrzewione, zurbanizowane tereny 

niezabudowane, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, nieużytki oraz grunty pokryte 

wodami powierzchniowymi.   

Obecnie wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 

146.472,71 zł.   

W przypadku budynków i lokali na dzień 31.10.2008 r. Gmina była 

właścicielem mienia o łącznej wartości 8.217.225,65 zł. 

Obecnie Gmina jest właścicielem budynków i lokali o łącznej wartości 

8.270.376,29 zł. 

Na powyższą wartość składają się: 

 1 budynek transportu i łączności, 

 1 budynek biurowy, 

 2 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, 

 13 budynków oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, 

 15 budynków produkcyjnych, usługowych i gospodarczych dla rolnictwa, 

 7 budynków niemieszkalnych, 

 4 budynki mieszkalne, 

 15 lokali mieszkalnych, spółdz. własnościowe prawo do lokalu. 

W okresie sprawozdawczym wykonano remont świetlico – remizy  

w Bronisławowie, sprzedano lokal mieszkalny w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia 

w Sadlinkach oraz zakupiono budynek mieszkalny w Bronisławowie.  

Do dnia 31 października 2009 r. Gmina sprzedała: 

 cztery działki o łącznej powierzchni 3853 m2, 

 lokal mieszkalny o powierzchni 49,60 m2. 

Przy nabyciu oraz sprzedaży wartość gruntów i lokali ustalana jest w oparciu  

o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. 

Mimo ograniczonej liczby działek budowlanych znajdujących się w zasobie 

Gminy w roku bieżącym podobnie jak w latach poprzednich utrzymywał się wysoki 
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poziom zainteresowania ich kupnem. W wymienionym okresie ceny działek wahały 

się w graniach od 9 – 23 zł za m2 w zależności od położenia i uzbrojenia terenu. 

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.10.2008 r. 

Gmina była właścicielem mienia o łącznej wartości 16.272.423,95 zł, a obecnie jest 

właścicielem mienia o wartości 17.988.961,05 zł. Zwiększenie wartości księgowej  

o kwotę 1.716.537,10 zł spowodowane jest: 

 remontem drogi w Glinie o długości 470 mb, 

 remontem drogi Sadlinki – Karpiny – Okrągła Łąka o długości 1725 mb, 

 remontem drogi w Grabowie o długości 170 mb, 

 wykonaniem oświetlenia w Białkach, 

 wykonaniem oświetlenia w Grabowie, 

 wykonaniem oświetlenia w Sadlinkach przy ul. Piaski, 

 wykonaniem oświetlenia w Sadlinkach przy ul. Akacjowej o długości 285 mb.  

Najwyższą wartość stanowią rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe 

rozdzielcze o wartości 8.827.856,41 zł oraz wyszczególnione w poz. 17 informacji 

drogi expresowe, ulice i drogi pozostałe o wartości 8.936.746,22 zł. 

W skład wymienionej grupy obiektów wchodzi również: 

 5 budowli sportowych i rekreacyjnych, 

 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałe. 

W grupie środki transportu na dzień 31.10.2008 r. Gmina była dysponentem 

mienia o wartości 760.819,87 zł, które w okresie sprawozdawczym uległo 

zmniejszeniu o kwotę 30.930,37 zł i obecnie wynosi 729.889,50 zł.  

Szczegółowa informacja o obrocie mieniem komunalnym w okresie od 

01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. stanowi Załącznik Nr 2 do informacji. 

W okresie sprawozdawczym Gmina nie przejmowała w swój zasób budynków 

mieszkalnych, gospodarczych i lokali mieszkalnych. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zarządzana jest przez Zakład Usług 

Wielobranżowych Tadeusz Kawka ul. Grudziądzka 13, 82 – 522 Sadlinki. 

Uzyskane dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 216.231,20 zł. W kwocie tej są to również niewielkie 

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich, kiedy nabywcy 

mieszkań komunalnych skorzystali z możliwości ratalnych spłat za ich nabycie. 

Planujemy że, dochody ze zbycia mienia komunalnego Gminy w roku 2010 
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osiągną kwotę 200.000,00 zł.  

Informacja o zobowiązaniach Gminy i udziałach w spółkach prawa 

handlowego stanowi Załącznik nr 3 do informacji. 

Przedstawione powyżej informacje o nieruchomościach, budynkach  

i budowlach, które zaliczane są do trwałych, rzeczowych składników majątku Gminy 

są częścią pierwszą. 

Oprócz w/w składników majątku, Gmina posiada inne trwałe rzeczowe 

składniki majątku, które przedstawione zostały w załączniku Nr 2. 

Składniki majątku będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy 

przedstawia Tabela Nr 1. 

 

Tabela Nr 1 Środki trwałe będące w posiadaniu jednostek podległych wg. grupy i rodzaju. 

Lp. 
Symbol 

KŚT 
Wyszczególnienie 

Stan na 31.10.2008 r. 

Wartość księgowa Ilość szt. 

1. 491 Zespoły komputerowe w tym: 73.806,93  34 

2. - zestawy komputerowe 31 

3. - drukarki 3 

 Grupa 4 Razem maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

73.806,93  34 

4. 578 maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu 
gastronomicznego 

4.143,04 1 

 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 4.143,04 1 

5. 803 wyposażenie techniczne dla prac biurowych  4.080,00 1 

6. 805 wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek 
kulturalno – oświatowych  

14.728,33 1 

7. 808 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 
pozostałe 

29.987,93 1 

 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

48.795,93 3 

  OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE 126.745,90  

 

Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie jednostek podległych 

wynoszą 805.503,06 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach posiada następujące 

składniki majątku: 

 zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 13 szt. o wartości 80.041,04 zł, 

 kserokopiarki  - 2 szt. o wartości 10.819,00 zł, 

 pozostałe środki trwałe o wartości 89.751,92 zł. 
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Gmina nie zajmuje się bezpośrednio działalnością gospodarczo - produkcyjną 

i nie posiada obrotowych składników majątkowych oraz nie posiada akcji spółek 

prawa handlowego i innych papierów wartościowych. 

Gmina nie udzielała dotychczas pożyczek długoterminowych i wobec tego nie 

posiada z tego tytułu żadnych wierzytelności. 

Program inwestycyjny Gminy Sadlinki na 2010 rok stanowi Załącznik Nr 4  

do informacji. 
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