
Mienie zarządzane przez jednostki organizacyjne Gminy 

 Wartość 

stan na dzień 

01.01.2015 r. 

w zł 

Zwiększenia 

w zł 

Zmniejszenia 

w zł 

Wartość 

stan na dzień 

31.12.2015 r. 

w zł 

Instytucje kultury 947.676,75 +94.746,34 –8.702,36 1.033.730,73 

ZGKiM 28.992.014,31 +132.314,17 –29.360,55 29.094.967,93 

OPS 227.779,99 +20.944,94 –9.730,75 238.994,18 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji 
9.258.543,96 +124.903,78 – 9.383.447,74 

Placówki oświatowe 10.457.377,83 +372.866,14 –8.160,73 10.822.083,24 

SZOZ 2.602.459,85 +39.665,24 –5.266,74 2.636.858,35 
 

 

 

Przybyło: 

• budynki i lokale ZGKiM         20.683,95 zł 

• obiekty inżynierii wodnej ZGKiM       81.271,28 zł 

• urządzenia techniczne ZGKiM          2.400,00 zł 

• zakup samochodu ZGKiM        20.000,00 zł 

• zakup wyposażenia ZGKiM          7.479,67 zł 

• wartości niematerialne i prawne ZGKiM           479,27 zł 

• budynek sali gimnastycznej SP 2 w Niemodlinie     99.173,00 zł 

• nieruchomości gruntowe PP 1, PP 2, SP 1 i SP 2     61.126,56 zł 

• oczyszczalnia ścieków przy SP Rogi       29.320,99 zł 

• zakup pieca CO w PP Gracze        16.488,15 zł 

• zakup kserokopiarki w PP Gracze         7.999,99 zł 

• zakupy nowych środków trwałych w placówkach oświatowych           156.850,95 zł 

• zakup oprogramowania ZEFO          1.906,50 zł 

• budynki i budowle OSiR         73.448,87 zł 

• zakup środków trwałych OSiR        51.454,91 zł 

• zakup środków trwałych SZOZ       39.665,24 zł 

• zakup środków trwałych OPS       20.944,94 zł 

• zakup zestawu projekcyjnego OK        4.611,00 zł 

• zakup podestu scenicznego OK         6.765,00 zł 

• zakup zestawu oświetleniowego sali konferencyjnej OK     9.778,50 zł 

• zakup kamery Canon OK          3.548,98 zł 

• zakup telewizora OK          4.534,94 zł 

• zakup zestawu odsłuchowego sali widowiskowej OK    11.014,83 zł 

• zakup Creatora 1024 OK          4.150,00 zł 

• zakup pozostałych środków trwałych OK     20.766,74 zł 

• zakup księgozbioru MGBP       21.586,35 zł 

• zakup środków trwałych MGBP         7.990,00 zł 
 

Ubyło: 

• budynki i lokale ZGKiM         21.157,10 zł 

• wyposażenie ZGKiM          8 203,45 zł 

• likwidacja 2 drukarek igłowych w ZEFO        3.347,68 zł 

• likwidacja środków trwałych w placówkach oświatowych      4.813,05 zł 



• likwidacja środków trwałych SZOZ        5.266,74 zł 

• likwidacja środków trwałych OPS        9.730,75 zł 

• likwidacja środków trwałych MGBP        2.078,70 zł 

• likwidacja księgozbioru MGBP         6.623,66 zł 

 

Dochody: 

1. z tytułu wydzierżawiania nieruchomości – 723.980,96 zł, w tym: 

• gospodarka gruntami i nieruchomościami – 719.509,26 zł, 

• urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.471,70 zł. 

2. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 180.040,39 zł, 

3. z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości – 117.738,20 zł, 

4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 

68.030,72 zł. 

Gmina nie posiada akcji oraz udziałów w spółkach. 


