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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

Informacja  o  składnikach  mienia  komunalnego  oraz  o  sposobach  nabycia  tego  mienia 
określonych  w  rozdz.  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  
z  2001  r.   Nr  142,  poz.   1591  ze  zmianami)  sporządzona  stosownie  do  przepisu  art.  267  ust  1  
pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

I.  Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  prezentuje  aktywa  trwałe  na  stanie  jednostek 
organizacyjnych  dysponujących   majątkiem Gminy i  Miasta  Nowogrodziec  za  okres  od 
30 września 2009 do 31 grudnia 2010 roku.

   Minie komunalne Gminy i Miasta Nowogrodziec  wg stanu na 31 grudnia 2010 roku znajduje 
się w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek.

1. Zakłady budżetowe:
- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

2. Jednostki budżetowe:
- Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
- Miejsko Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
- Zespół Szkół w Nowej Wsi w skład , którego wchodzą:
    a/ Szkoła podstawowa w Nowej Wsi,
    b/ Gimnazjum w Nowej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Czernej,
- Szkoła Podstawowa w Godzieszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie,
- Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Wykrotach
- Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej,
- Gimnazjum w Nowogrodźcu,
- Gimnazjum w Wykrotach,

3. Instytucje Kultury:
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,

4. Pozostałe jednostki :
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,
- Samodzielny  Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Podstawowym  składnikiem  mienia  jest  majątek  trwały,  którego  wartość  netto   na  dzień 
31.12.2010 rok  - wynosi 84.313.262,46 zł. ( tabela nr 1 - ogółem), natomiast w tabeli nr 2 
przedstawiono wartość netto majątku trwałego  według poszczególnych rodzajów. 

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę  dla jednostek  przestawiono w tabelach 
nr 1 (synteza).

Dane o zmianach  w stanie mienia komunalnego od dnia złożonej poprzedniej informacji tj. 
od 01.10.2009 roku do 31 grudnia 2010 roku zwiera  część tabelaryczna (tabela nr 3).
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II.  Informacje  na temat  wartości  mienia  komunalnego (gruntów)  mają  charakter  księgowy, 
w związku    z tym mogą znacznie odbiegać od  wartości rynkowych.

    Podana wartość gruntów - jest wartością szacunkową określoną na podstawie informacji 
uzyskanej  od  rzeczoznawcy majątkowego  z  dnia  15.10.2010 roku –  przyjęto  wskaźnik 
wzrostu cen 11% w stosunku do roku poprzedniego.
1) Ogólna powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomościami wynosi 1.062,20 ha 

na  dzień  31  grudnia  2010  roku.  Podział  komunalnych  gruntów  ukazuje  część 
tabelaryczna informacji o stanie mienia komunalnego w poz.. grunty (tabela nr 3).

2) Sposób  i  cele  zagospodarowania  mienia  komunalnego  (gruntów)  określa  miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogrodziec.

3) Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina  Nowogrodziec ma ustanowione hipoteki zwykłe 
– zgodnie z uchwałą nr V/15/10 Rady miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2010 
roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  zwykłej  na 
nieruchomościach stanowiących własność  Gminy Nowogrodziec, jako zabezpieczenie 
pożyczki udzielonej dla firmy Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu -  na  niżej 
wymienionych nieruchomościach :

- nieruchomość gruntowa,  niezabudowana – działka nr 1273  o  pow. 17,27 ha 
położona w miejscowości Wykroty,

- nieruchomość  gruntowa,  niezabudowana  –  działka  nr  1312  o  pow.  3,65  ha 
położona w miejscowości Wykroty,

            -   nieruchomość gruntowa, niezabudowana – działka nr 1351/5 o pow. 6,0882 ha,  
położona w miejscowości Wykroty. 

III. Informacje o zdarzeniach mających  wpływ na zmiany w stanie  mienia komunalnego :

1. Likwidacja  Przedszkola Publicznego  w Nowogrodźcu z dniem 31 grudnia 2010 roku 
– Uchwała nr LXI/421/10  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 roku 
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w formie zakładu budżetowego celem 
przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

2. Udziałów   Spółki  Komunalnego  Przedsiębiorstwa  Ciepłowniczego  „TERMOEL” 
Sp. z o.o. Nowogrodziec .
W 2008 roku dokonano  wyceny metodą likwidacyjną udziałów spółki - jest ujemny 
i wynosi (minus) 729.705,83 zł. , a wartość jednego udziału  wynosiła ( minus) 801 zł.

(wycena  została  wykonana  przez  Biuro  Usług   Inwestycyjnych  „Atarex” 
Jelenia Góra). W 2009 roku wniesiono wkład pieniężny w wys. 150.000,00 zł w celu 
rozpoczęcia likwidacji Spółki. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ogłosił 
upadłość Spółki -  postanowienie nr Sygn.akt.VII.GU.70/09 z dnia 22 listopada 2009 
roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy  – 
Sygn. WR.IX NS - REJ.KRS/001426/11/527 podmiot (Spółka)  wykreślono   z KRS.

3. Wniesiono  udziały w formie aportu pieniężnego  do spółki  Hydro -  Tech z  o.o w 
Nowogrodźcu   w wys. 975.000,00 - zgodnie z Uchwałą  nr LIII/381/09 Rady Miejskiej 
w  Nowogrodźcu  z  dnia  22  grudnia  2009  roku  –  aktem  notarialnym  Rep.  A Nr 
2955/2010,  Rep.  A  Nr  6451/2010  rok.  Na  dzień  30.12.2010  roku  Gmina  posiada 
100 % udziałów (203.318 udziałów po 100,00 zł).
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4. Gmina posiada udziały w Specjalnej Strefie ekonomicznej małej Przedsiębiorczości w 
Kamiennej Gorze ( na terenie Wykrot) w wys. 7,44 % (14 176 udziałów po 100,00 zł.)- 
stan 31.12.2010 roku

5. Gmina posiada udziały w Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w 
Jeleniej Górze – w wys. 4,31% ( 5 udziałów po 5.000,00zł.).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość udziałów ogółem wynosi 21.774.400,00 zł.

IV. W okresie od 01.10.2009 do 30.12.2010 roku z zasobów komunalnych Gminy i Miasta 
Nowogrodziec 
1) sprzedano  następujące nieruchomości :
-  19 lokali mieszkalnych ( z bonifikatą 90%),
-  3 lokale użytkowe,
-  działkę  przy budynku  mieszkalnym na polepszenie warunków,
-  działkę niezbudowaną,
-  działkę rolną,
-  budynek mieszkalny,
-  gruntu pod stacją trafo. 

2) W 2010 rok – w dziale gospodarka  gruntami i nieruchomościami uzyskano dochód:
-     z tytułu sprzedaży  - 603.294,11 zł,
-     z tytułu dzierżawy -   61.273,10 zł,
-     z tytułu wieczystego użytkowania 7.403,12 zł.

 3)  Dochody z majątku gminy planowane na 2011 rok
-   Wpływy  ze  sprzedaży  przyłączy  wodociągowych  –  dotyczy  zrealizowanych  inwestycji 

wodociągowych  przez  Gminę.  Przyłącza  stanowią  własność  właścicieli  nieruchomości  w 
związku z powyższym na podstawie zawieranych porozumień zwracane są poniesione wydatki 
na  te  przyłącza.  Do  dziś  zostały  podpisane  umowy  na  przyłącza  w  miejscowości  Kierżno, 
Milików,  Gościszów  i  Gierałtów.  Do  budżetu  wyszacowano  dochód   przyjmując  iż  spłata 
następować  będzie  w 36  miesięcznych  ratach.  Przewidywany wpływ  na  2011  rok  wynosi  : 
262.500,00  zł.  

   -  Wpływy z usług – kwoty ściągane w drodze porozumień lub egzekucji,  dotyczące przejętych 
należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym  - ZGKIM  - 2.000,00 zł.         

      - Dochody z czynszów oszacowane zostały na podstawie zawartych umów z dzierżawcami gruntów 
i obiektów gminnych – wynoszą: 60.000,-zł.

     -  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu należnych rat  (sprzedaż mienia gminnego na raty w 
latach poprzednich)   oraz  planowana sprzedaż mienia  gminnego na podstawie zainteresowania 
kupnem nieruchomości gminnych, wykupów mieszkań  i oferowanych działek mieszkaniowych 
wyszacowano na  wartość   3.401.234,22zł.  ,  w  tym sprzedaż  gruntów w SSE w kwocie  netto 
2.787.000,00 zł.   w związku z zainteresowaniem kupnem następnych działek w SSE .

   -  Wieczyste  użytkowanie – roczne opłaty wnoszone przez osoby,  które posiadają nieruchomości 
oddane w wieczyste użytkowanie (naliczono wg zawartych umów) –wynoszą 8.000,- zł. 

    -  Pozostałe wpływy z usług –  zwroty udziałów ze Wspólnot Mieszkaniowych - przewidywany 
wpływ w 2011 roku to kwota 2.100,00 zł..
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Gmina w budżecie przeznacza kwoty z ogółu wydatków  na realizacje zadań inwestycyjnych tj. 
na  budowę  i  modernizację  dróg,  oświetlenia  ulicznego,  na  kompleksowe  rozwiązywanie 
gospodarki ściekowej,  budowa cmentarzy komunalnych, na budowę i  modernizację szkół, 
budowę placów zabaw, rewitalizację miasta, budowę i zakup mieszkań komunalnych.
W  poszczególnych  latach  wskaźnik  udziałów  wydatków  inwestycyjnych  w  stosunku  do 
wydatków bieżących kształtował się następująco:

-   w 2007 roku   -      9.563.663,60 – co stanowi   27,40 %
-   w 2008 roku   -       8.512.225,50 – co stanowi   24,26%
-   w 2009  roku  –    13.013.943,18 – co stanowi    31,17 %
-   w 2010 roku   -       7.824.215,99  - co stanowi   20,17 %

Efektem zrealizowanych wydatków są nowe składniki mienia komunalnego.

V. Stan należności i zobowiązań.

Na ogólną wielkość należności składają się:
– niezapłacone  w  terminie  podatki  i  opłaty  lokalne,  nie  uiszczone  opłaty  za  lokale 

mieszkalne kwota ta  wynosi  2.348.389,28 zł.

W tabeli zawarto zaległości na 31.12.2010 roku

Wyszczególnienie
Zaległości na 31.12.2010 

rok  w zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: 331 043,73
Podatek od nieruchomości 330 708,68
Podatek rolny 332,04
Podatek leśny 3,00
Podatek od środków transportowych 0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: 433 602,05
Podatek od nieruchomości 295 921,99
Podatek rolny 117 526,13
Podatek leśny 1 175,63
Podatek od środków transportowych 16 638,58
Podatek od spadków i darowizn 268,44
Opłata od posiadania psów 724,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 347,28

Pozostałe w tym: 1 583 743,50
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 8 618,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (oprócz należności po ZGKiM) 31 876,55
Należności po ZGKIM (czynsz wywóz nieczystości wraz z odsetkami) 387 095,10
Wodociągi 29 086,28

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 23 576,34

należność Urzędu z tytułu dokonanej egzekucji  w drodze egzekucji komorniczej 1 674,00
Świadczenia alimentacyjne 1 101 816,43

Razem 2 348 389,28
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Na  ogólna wielkość zobowiązań składają się  -    niezapłacone  zobowiązania za dostawy 
i  usługi  świadczone na rzecz  jednostek  organizacyjnych (  m.in.:  za   ciepło,  wodę,  energię 
elektryczną,  wywóz  nieczystości  oraz  wypłata  dodatkowych  wynagrodzeń  rocznych  – 
1.698.788,82 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe -  niewymagalne.

Zobowiązania  w  kwocie  7.142.234,10  –  to  zobowiązania  długoterminowe  -  dotyczą 
zaciągniętych kredytów i pożyczek ze spłatą do 2015 roku  jak niżej:

Treść Spłata rat kredytów 
w 2010 roku 

Zadłużenie na    31-
12-2010 rok

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 2 117 142,00 7 142 234,10

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) : 2 117 142,00 7 142 234,10

  pożyczki  - WFOŚ  -  gospodarka wodno ściekowa 360 000,00 1 800 000,00

  Kredyty: 757 142,00 1 842 234,10

PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kotłowni 157 142,00 274 470,00

PKO BP Bolesławiec –budowa sali sportowej wraz z rozbiórką 400 000,00 0,00

BZ WBK - sieć wod-kan na terenie SSE 200 000,00 1 567 764,10

  emisje obligacji-BOŚ – zadania inwestycyjne 1 000 000,00 3 500 000,00

 

VI. Wartość  mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia 
poprzedniej  informacji  została  uwidoczniona  w  tabelach  stanowiących  załączniki 
do niniejszej informacji wg stanu na 31.12.2010 rok.
Tab.Nr  1  –  wartość  brutto,  umorzenia  majątku  trwałego,  wartość  netto,  wartości 

niematerialne i  prawne oraz  wielkość  funduszu udziałowego wg spółek    – 
ogółem,

Tab.Nr  2  –  wartość  brutto,  umorzenia  majątku  trwałego,  wartość  netto  oraz  wskaźnik 
zużycia  majątku  trwałego   -   ogółem  wg  klasyfikacji   rodzajowej  środka 
trwałego,

Tab.Nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego – ogółem wg prawa własności. 

Sporz.  Ludkiewicz
(75-7380663)
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