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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 272/2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 marca 2016 r.  

  

INFORMACJA O STANIE MIENIA 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu ul. Kcyńska 48 
 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 1653/2, 1647/6, 1652/2 i 1651 o łącznej powierzchni 

2,8876 ha. 

Wartość gruntów została wykazana na podstawie karty inwentaryzacyjnej niezbędnej do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntów 322.040 zł 

2. budynki o wartości 6.417.224 zł 

3. budowle o wartości 683.368 zł 

    razem 7.422.632 zł 

4. wartość środków trwałych 1.036.571 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 2.288.644 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 83.924 zł 

    łączna wartość 10.831.771 zł 

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o 29.971 zł w związku 

z zakończeniem inwestycji pn. „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w ZSP nr 1 w Wągrowcu”. 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną kwotę 41.904 zł, 

poprzez: 

a) zwiększenie – 69.829 zł – przyjęto na stan kocioł gazowy kondensacyjny 

b) zmniejszenie – 27.925 zł – zlikwidowano: 
 laptop        3.955 

 kocioł gazowy     23.970 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 22.157 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 209.759 zł: 

- ze środków budżetowych zakupiono – 104.192 zł: 
 sprzęt komputerowy       31.897 

(m.in. drukarka – 4 szt., monitor – 3 szt., komputer – 17 szt., projektor) 

 oprogramowanie          8.089 

(Microsoft Office Standard – 10 szt., Microsoft Windows Serwer Standard 2012) 

 pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne     64.206 

(m. in. meble, stanowisko pracowni mechatronicznej – 9 szt., sprzęt rtv i agd) 

- nieodpłatnie otrzymano od Rady Słuchaczy – 31.023 zł: 
 sprzęt komputerowy     10.451 

(projektor – 5 szt., monitor – 15 szt., komputer – 2 szt.) 

 mikrofon – 2 szt.        1.911 

 pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne   18.661 

- nieodpłatnie otrzymano od firmy Centrum Kompetencji A. Gawrońska z Poznania w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 74.544 zł: 
 sprzęt komputerowy     54.686 

(m.in.: tablica interaktywna, monitor – 16 szt., komputer – 16 szt.) 

 stanowisko dydaktyczne do pracowni mechatronicznej 19.858 

b) zmniejszenie – 187.602 zł – zlikwidowano: 
 sprzęt komputerowy     145.531 

(m.in.: monitor – 24 szt., serwer – 3 szt., komputer 48 szt., drukarka – 13 szt.) 

 sprzęt audiowizualny       35.224 

(m.in.: projektor – 6 szt., słuchawki – 42 szt.) 

 pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne       6.847 
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 3.470 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 4.379 zł: 
 ze środków budżetowych zakupiono 74 szt. książek   2.952 

 osoby fizyczne przekazały nieodpłatnie 90 szt. książek + 21 DVD 1.427 

b) zmniejszenie – 909 zł – zlikwidowano 95 szt. książek. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 402.071 zł: 
 energia elektryczna          83.938 

 gaz          173.484 

 woda              6.747 

 ścieki, wody opadowe, odpady komunalne        32.174 

 środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów      46.970 

 ubezpieczenie mienia, nadzory, przeglądy        41.731 

 montaż świetlika w pracowni technik żywienia         1.708 

 naprawy i konserwacje sprzętu         15.319 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 78.456 zł: 
 wynajem pomieszczeń na: kiosk spożywczy, Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, biuro GSW Milenium     15.110 

 wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych       3.986 

 wynajem sal dydaktycznych       28.233 

 wynajem sal fizjoterapii        28.914 

 najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek, pod ksero  

i stoisko banku PEKAO           1.440 

 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń         200 

 sprzedaż złomu              573 
 

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu ul. Kościuszki 49 
 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działce 532/14 o powierzchni 1,3313 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntów 268.000 zł 

2. budynki o wartości 3.801.440 zł 

3. budowle o wartości 51.267 zł 

    razem 4.120.707 zł 

4. wartość środków trwałych 185.524 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.146.200 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 33.874 zł 

    łączna wartość 5.486.305 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 118.340 zł 

w związku z przekazanym nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ploterem dwurolkowym 

wraz z modułem do kopiowania i skanowania (Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 15.01.2015 r.). 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 50.666 zł: 

– zakupiono – 20.291 zł – m.in.: 
 tratwa ratunkowa   1.120 

 karabin + pokrowiec     880 

 manekin       986 

 zestaw komputerowy  4.109 

 stół demonstracyjny  5.351 

 szafa laboratoryjna  3.813 

– darowizny – 30.375 zł: 
 sprzęt komputerowy i rtv  3.420 

(mienie przekazane nieodpłatnie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile) 

 odzież    3.593 

(mienie przekazane nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie) 
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 komputery – 14 szt.  23.362 

(mienie przekazane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie na podstawie Uchwały 

Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.03.2015 r.) 
 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną kwotę 913 zł: 

a) zwiększenie – 916 zł – zakupiono 40 woluminy, otrzymano w darowiźnie 38 woluminów, 

b) zmniejszenie – 3 zł – zlikwidowano 334 woluminów. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 350.825 zł: 
 naprawa instalacji hydraulicznej i elektrycznej      76.723 

 naprawa elewacji budynku szkoły        93.990 

 artykuły remontowe (wiertła, tarcze, żarówki, płyty podłogowe, kable),  

artykuły malarskie (farby, pędzle), materiały hydrauliczne       2.100 

 wykładziny             1.800 

 środki czystości związane z utrzymaniem mienia         7.200 

 zużycie energii cieplnej       169.012 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 46.156 zł. 
 

III. Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 
 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działce nr 1655/1 o powierzchni 0,9530 ha. 

Wartość gruntów wykazana została na podstawie karty inwentaryzacyjnej niezbędnej do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntu 190.000 zł 

2. budynek o wartości 5.964.502 zł 

    razem 6.154.502 zł 

3. wartość środków trwałych 178.493 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 420.510 zł 

     łączna wartość 6.753.505 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 5.064 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 8.218 zł – zakupiono ze środków bieżących, m.in.: krzesła obrotowe – 4 szt., monitor, 

niszczarkę, rolety, 

b) zmniejszenie – 3.154 zł – zlikwidowano m.in.: niszczarkę, komputer, monitor. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 146.706 zł, m.in.: 
 wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń    2.328 

 zużycie gazu        97.344 

 konserwacja dźwigu towarowego        1.310 

 konserwacja platformy pionowej – windy       3.565 

 konserwacja krzesła przyschodowego       1.310 

 dozór techniczny 1 urządzenia           480 

 pomiary rezystencji i ochrony p.poż na urządzeniach         342 

 konserwacja kotłowni gazowej, klimatyzatorów i systemu solarnego    7.424 

 konserwacja systemu oddymiania i systemu alarmowego        763 

 przegląd kominiarski            564 

 monitoring obiektu         1.771 

 pomiary elektryczne instalacji odgromowej i natężenia oświetlenia       925 

 naprawa zmywarki, obieraczki, kominów, drukarki, ksera; wymiana  

akumulatorów w systemie alarmowym; naprawa oświetlenia;  

wymiana instalacji antenowej; itp.        7.781 

 wymiana pompy obiegowej układu centralnego ogrzewania     8.542 

 remont biur i zalanego pomieszczenia       9.230 

 ubezpieczenie mienia         2.186 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu 1 mieszkania o pow. 36,3 m2 – 

2.117 zł. 
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IV. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 
 

Forma władania – trwały zarząd (dom spokojnej starości).  

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 142, 165/2 o łącznej powierzchni 16,5000 ha. 

Wartość gruntów wykazana została na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.  
 

1. wartość gruntów 824.500 zł 

2. budynki o wartości 1.748.791 zł 

3. budowle o wartości 360.036 zł 

    razem 2.933.327 zł 

4. wartość środków trwałych 607.570 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 544.266 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 2.098 zł 

    łączna wartość 4.087.261 zł 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną kwotę 25.778 zł, 

poprzez: 

a) zwiększenie – 32.498 zł – zakupiono: 
 szafa chłodnicza      5.444 

 pralnico-wirówka   10.056 

 system monitoringu   16.998 

b) zmniejszenie – 6.720 zł – zlikwidowano centralę telefoniczną. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 75.428 zł 

- zakupiono – 72.179 zł – m.in.: 
 szafa medyczna, stolik medyczny      1.690 

 namiot do imprez plenerowych      3.499 

 telewizor + uchwyt       2.570 

 sprzęt rehabilitacyjny       6.208 

 sprzęt kuchenny (mieszarka)      3.200 

 materace przeciwodleżynowe – 14 szt.     3.220 

 kosz na pieluchomajtki       2.400 

 centrala telefoniczna       3.444 

 fotele geriatryczne       6.496 

 pralko-suszarka        1.812 

 projektor z ekranem       2.408 

 komputer        1.461 

 meble (szafy, komody, tapczany, stoły, krzesła)  24.384 

 aparat fotograficzny       1.249 

- darowizna – 3.249 zł – przekazane przez Fundację AMICAS z siedzibą we Wronkach i HARTMANN 

Pabianice mienie, tj.: kuchenka elektryczna, chłodziarka, laptop. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 351.863 zł: 
 zakup oleju opałowego      169.424 

 podatek od nieruchomości          2.750 

 opłata roczna z tyt. trwałego zarządu        3.947 

 ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów        5.328 

 zużycie wody           7.503 

 ścieki płynne           4.474 

 odpady komunalne        13.318 

 zużycie energii elektrycznej       48.546 

 konserwacja sygnalizacji ppoż.         1.296 

 przegląd gaśnic              264 

 konserwacja wind i platformy         6.532 

 opłata z tytułu dozoru technicznego wind        2.094 

 konserwacja pieców co              861 

 przegląd systemu oddymiania         2.658 

 usługi kominiarskie          1.000 

 naprawa wind              140 

 materiały do bieżących remontów 

(żwir, listwy łączeniowe, kleje, płytki ceramiczne, klej, farby, fugi)   43.689 
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 pomiary elektryczne             243 

 rewaloryzacja parku (nasadzenia)       24.948 

 ubezpieczenie majątku          2.298 

 prace remontowo-montażowe (remont gabinetu doraźnej pomocy,  

remont korytarza, wykonanie przyłącza telefonicznego    10.550 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 9.334 zł: 
 wynajem sali        450 

 dzierżawa gruntu i garażu     1.723 

 odszkodowania za zniszczone mienie  7.161 
 

V. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a 
 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 2416, 2414/5, 2414/6, 4151/2, 4152 o łącznej powierzchni 

1,4279 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntów 197.984 zł 

2. budynki o wartości 4.860.152 zł 

3. budowle o wartości 456.029 zł 

    razem 5.514.165 zł 

4. wartość środków trwałych 40.262 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 852.000 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 33.003 zł 

    łączna wartość 6.439.430 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 19.453 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 26.517 zł – ze środków budżetowych zakupiono, m.in.: 
 rejestrator cyfrowy    2.997 

 telewizor     2.647 

 notebook     2.150 

 tablica interaktywna    2.989 

 kosiarka samojezdna    3.450 

 orbitrek magnetyczny    1.924 

 meble      4.284 

b) zmniejszenie – 7.064 zł – zlikwidowano m.in.: meble, sprzęt agd, sprzęt rtv, rejestrator cyfrowy. 
 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 

2.115 zł z tytułu zakupu 165 szt. książek. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 224.011 zł, m.in.: 
 gaz         110.118 

 energia elektryczna         40.822 

 woda             4.898 

 ścieki           10.483 

 wody opadowe            2.173 

 wywóz śmieci            6.852 

 ubezpieczenie mienia           4.184 

 przeglądy budynków           5.534 

 przegląd kotłowni              981 

 remont pieca c.o.            3.342 

 naprawa alarmu            1.026 

 remont elewacji          16.605 

 remont korytarza i klatki schodowej         5.111 

 renowacja podłogi w klasie i na klatce schodowej        7.900 
 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 67.653 zł: 
 z tytułu najmu lokatorów budynku mieszkalnego     13.534 

 z tytułu najmu sal        14.517 

 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu           837 
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 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat refundacji kosztów ogrzewania i wody   1.368 

 wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokal mieszkalny–  

refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej    21.304 

 wpłaty związane z wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania,  

wody i energii elektrycznej       13.264 

 wpływy za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu  

(uszkodzenie rejestratora monitoringu szkolnego)       2.829 
 

VI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1 
 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe), ustanowiony na udziale wynoszącym 46112/74125 

(tj. 0,2717 ha) części w nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4367 ha, stanowiącej współwłasność 

ułamkową Powiatu Wągrowieckiego i Województwa Wielkopolskiego. 
 

1. wartość gruntów 54.743 zł 

2. budynek o wartości 882.364 zł 

3. budowle o wartości 41.500 zł 

    razem 978.607 zł 

4. wartość środków trwałych 13.511 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 154.491 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 2.675 zł 

    łączna wartość 1.149.284 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 2.780 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 3.130 zł – ze środków budżetowych zakupiono: 
 kosiarka elektryczna      429 

 tablet        363 

 skala inteligencji Wechslera  1.802 

 telefon        246 

 ekspres przelewowy      290 

b) zmniejszenie – 350 zł – zlikwidowano m.in.: meble, godło. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 36.795 zł: 
 gaz      16.604 

 energia elektryczna    10.276 

 woda           648 

 ścieki        1.484 

 wywóz śmieci       1.368 

 ubezpieczenie mienia         926 

 przegląd budynku      4.524 

 przegląd kotłowni         965 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu sprzedaży złomu – 103 zł. 
 

VII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1 
 

1. wartość pozostałych środków trwałych 78.949 zł 

  

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zmniejszyła się 

o ogólną kwotę 133 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 4.829 zł – ze środków budżetowych zakupiono: 
 mikrofon      649 

 kolumna aktywna – 2 szt.  4.180 

b) zmniejszenie – 4.962 zł – zlikwidowano: 
 mikser    1.161 

 efekt Boss      801 

 kolumny głośnikowe – 2 szt. 3.000 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 1.753 zł: 
 gaz, energia elektryczna, woda  1.485 

 ubezpieczenie mienia      268 
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VIII. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1 
 

1. wartość środków trwałych 135.492 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 354.194 zł 

    łączna wartość 489.686 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 20.389 zł. Zakupiono, m.in.: 
 klimatyzator – 3 szt.    8.856 

 zestaw komputerowy    3.291 

 niszczarka     1.170 

 centrala telefoniczna    3.182 

 programy (m.in. Rewizor GT, Anti Virus)  1.962 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 20.049 zł – gaz, woda, energia elektryczna. 
 

IX. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 
 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe) 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 56/7, 47, 51, 53, 59, 56/3, 48, 55/3, 6/3, 49 o łącznej 

powierzchni 13,9644 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1.wartość gruntów 614.951 zł 

2. budynki o wartości 2.267.703 zł 

3. budowle o wartości 2.298.604 zł 

    razem 5.181.258 zł 

4. wartość środków trwałych 717.418 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.279.704 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 69.868 zł 

    łączna wartość 7.248.248 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 21.243 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 98.972 zł: 

– zakupiono – 92.713 zł, m.in.: 
 meble, gabloty, regały magazynowe        6.968 

 sprzęt elektryczny (podgrzewacz wody, drukarka, szlifierka, ksero, lodówka, pralka)   7.549 

 sprzęt audiowizualny i komputerowy m.in.: (telewizory, zestawy komputerowe) 13.522 

 sprzęt różny (m.in.: deski do prasowania, kabiny WC, pistolet termiczny)    4.963 

 materace           3.888 

 pomoce naukowe (m.in.: wyposażenie pracownik komputerowej, projektory, laptopy) 54.751 

– otrzymano nieodpłatnie od osób fizycznych oraz od firm: POMOT z Chojny; DENDRO POLAND LTD 

z Rogoźna; Salon Meblowy A. Urbaniak Wągrowiec m.in.: meble, zestaw kawowy, projektor o łącznej 

wartości 6.259 zł; 

b) zmniejszenie – 77.729 zł: 

- zlikwidowano – 54.367 zł: 
 naczynia kuchenne (garnki, patelnie, talerze)       1.880 

 meble (fotel, biurko, zestaw meblowy, tapczany, wieszaki)      5.295 

 sprzęt elektryczny (m.in.: ksero, chłodziarki, frytkownica, czajniki, roboty kuchenne)   9.683 

 sprzęt audiowizualny (komputery, odtwarzacz DVD, radiomagnetofony)     5.601 

 sprzęt sportowy (m.in.: piłki, rowery, stół do tenisa)       8.048 

 sprzęt roboczy (grabie, szpadle, taczka, zraszacz, węże ogrodowe)     1.978 

 sprzęt różny (suszarki, akwarium, sztuczne kwiaty, lustra, ozdoby choinkowe)    2.705 

 materiały (narzuty, dywaniki, firany, koce, wykładziny)      7.724 

 sprzęt komputerowy (m.in. zestaw komputerowy, serwer)    11.453 

- przekazano – 23.362 zł – komputery – 14 szt. do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Kościuszki 

49 w Wągrowcu (Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.03.2015 r.). 
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Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 6.335 zł, 

poprzez: 

a) zwiększenie – 7.044 zł: 

- ze środków własnych zakupiono 396 szt. książek o wartości 6.930 zł, 

- otrzymano w darowiźnie 17 szt. książek o wartości 114 zł, 

b) zmniejszenie – 709 zł – zlikwidowano 18 szt. książek. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 465.640 zł, m.in.: 
 wymiana pokrycia dachowego na wieżyczce budynku internackiego nr 3 (1 wieżyczka)    48.907 

 remont instalacji c.o. na grupie wychowawczej          1.572 

 usługa wykonania i montażu bramy garażowej          4.700 

 usługi remontowe i naprawcze związane z awariami urządzeń i naprawą sprzętu  

(m.in.: awaria wodociągu, naprawa lodówki, pralki, pompy i instalacji elektrycznej, 

kosy spalinowej oraz samochodu nissan)           7.065 

 włączenie oczyszczalni do gminnego kolektora sanitarnego         4.125 

 wywóz nieczystości             1.824 

 badanie ścieków i wody             3.250 

 usługi konserwacji sprzętu, systemu alarmowego oraz kotłowni      10.010 

 dozór techniczny urządzeń grzewczych w kotłowniach         3.400 

 zakup części i materiałów do bieżących napraw (m.in.: mat. elektryczne, hydrauliczne,  

malarskie; części do samochodów; części do naprawy sprzętu obsługującego oczyszczalnię)   19.486 

 przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne, nadzór budowlany, 

przygotowanie dokumentacji kosztorysowej,          6.005 

 usługi kominiarskie             1.312 

 przeglądy techniczne gaśnic, urządzeń biurowych, pojazdów            708 

 koszt zużytej energii elektrycznej          51.136 

 koszt zakupu gazu         294.823 

 ubezpieczenie mienia             7.317 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 17.560 zł, z tytułu: 
 najmu i dzierżawy składników majątkowych    14.745 

 wpływu za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu       2.032 

 odsetek za nieterminową wpłatę czynszu              4 

 sprzedaży złomu             779 
 

X. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35 
 

1. wartość pozostałych środków trwałych 320.303 zł 

2. wartość zbioru bibliotecznego 6.358 zł 

łączna wartość 326.661 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 25.621 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 28.901 zł: 
– ze środków budżetowych zakupiono m.in.: meble, sprzęt sportowy, gabloty o wartość 20.296 zł; 

– otrzymano nieodpłatnie z RIO w Poznaniu meble o wartości 8.605 zł; 

b) zmniejszenie – 3.280 zł – zlikwidowano, m.in.: telewizor, wideodomofon, regał – 2 szt. 
 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę  

6.358 zł: 
- zakupiono 243 szt. książek o wartości 4.203 zł, 

- otrzymano nieodpłatnie 94 szt. książek o wartości 2.155 zł. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 113.293 zł: 
 zakup materiałów remontowych i prace remontowe: korytarzy, klatki schodowej,  

pokoi i pomieszczeń internackich użyczonych przez ZSP w Gołańczy  66.197 

 naprawa dachu          1.500 

 rozbudowa systemu telewizji CCTV       6.300 

 wymiana rozdzielni elektrycznej i częściowej instalacji elektrycznej    5.535 

 montaż drzwi wejściowych do budynku       4.500 

 energia elektryczna       24.225 

 woda           5.036 
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XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 
 

Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 72,1639 ha (w tym 3 działki 

we współwłasności z Gminą Miejską o pow. ogólnej 0,8099 ha, gdzie dla Starostwa Powiatowego 

powierzchnia wynosi 0,4050 ha). 
 

1. wartość gruntów 9.851.408 zł 

2. budynki o wartości 7.274.107 zł 

3. budowle o wartości 21.313.116 zł 

    razem 38.438.631 zł 

4. wartość środków trwałych 2.070.439 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych  1.014.622 zł 

6. finansowy majątek trwały 80.000 zł 

    łączna wartość 41.603.692 zł 
 

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o 0,0981 ha, a wartość 

gruntów zwiększyła się o kwotę 14.436 zł z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Bartodziejach (gmina 

Wągrowiec), oznaczonej nr działki 25/3 z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę ścieżki rowerowej. 

Cena nabycia nieruchomości wynosiła 12.753 zł. Wartość inwestycji przyjęta na stan środków trwałych 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu została określona na kwotę 14.436 zł (cena nabycia, koszty operatu 

szacunkowego, koszty aktu notarialnego). 
 

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 357.219 zł, 

poprzez: 
 zwiększenie wartości budynku przychodni w związku z budową kotłowni gazowej  

oraz z wykonanymi robotami budowlano-remontowymi, elektrycznymi wraz z wyposażeniem 259.151 

 zwiększenie wartości budynku w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania 

istniejącego budynku mieszkalnego na pomieszczenia archiwum - składnica materiałów  

archiwalnych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu        98.068 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną kwotę 16.880 zł, 

poprzez: 

a) zwiększenie – 318.220 zł – zakupiono: 
 serwer z oprogramowaniem – 6 szt.   221.600 

 zestaw komputerowy – 7 szt.      27.190 

 laptop – 2 szt.          6.935 

 kopiarka           4.500 

 moduł Geo-Info        57.995 

b) zmniejszenie – 301.340 zł: 
 przekazano 5 szt. serwerów z oprogramowaniem Gminie Miejskiej Wągrowiec, Gminie Wągrowiec, Miastu  

i Gminie Gołańcz, Gminie Mieścisko oraz Gminie Wapno o wartości 183.000 zł 

(Uchwała Nr 128/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.05.2015 r.) 

 nieodpłatnie przekazano do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu ploter dwurolkowy wraz  

z modułem do kopiowania i skanowania o wartości 118.340 zł 

(Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15.01.2015 r.) 

 
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 90.801 zł. Zakupiono, m.in.: odkurzacz, niszczarki, telefax, regały jezdne, szlifierkę kątową, krzesła, 

serwer, kserokopiarkę, drzwi, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy, szafa biurową. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 418.822 zł: 
 remont kopuły dachu (wieżyczki) nad tylnym wejściem do budynku Starostwa 

oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego      21.200 

 remont w budynku przychodni ul. Kościuszki 55 

(nadzór nad robotami elektrycznymi, zakup materiałów budowlanych,  

elektrycznych, przemysłowych)          12.011 

 remont archiwum  

(zakup materiałów budowlanych i przemysłowych )          6.912 

 monitoring obiektów             5.904 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi        14.184 

 świadczenia eksploatacyjne /woda, gaz, energia elektryczna i cieplna, nieczystości)  231.929 

 ubezpieczenie mienia           15.952 

 prace porządkowe, utrzymanie zieleni           3.000 
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 usunięcie usterek w instalacji gazowej w budynku Starostwa 

(wymiana zaworu i usunięcie nieszczelności instalacji gazowej)        3.752 

 przegląd instalacji elektrycznej, gazowej           4.829 

 wykonanie i oszklenie drzwi do kancelarii geodezyjnej         3.028 

 naprawy, przeglądy, konserwacje urządzeń dźwigowych, biurowych,  

sprzętu pożarniczego, przewodów kominowych, systemu alarmowego, systemu CCTV,  

samochodów służbowych, budynków          76.307 

 zakup materiałów oraz usługi dotyczące remontów pomieszczeń biurowych, 

bieżących napraw - m.in. farby, kleje, gips, listwy, płyty, płytki, panele, dorabianie kluczy,  

cyklinowanie podłogi, wynajem mat wejściowych         19.814 
 

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 271.865 zł z tytułu: 
 czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych     266.866 

 wpływów za trwały zarząd nieruchomościami         4.968 

 wpływy ze sprzedaży złomu                31 
 

XII. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49 
 

1. wartość środków trwałych 8.000 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 66.699 zł 

    razem 74.699 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zmniejszyła się 

o ogólną kwotę 3.113 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 1.799 zł – zakupiono ekspres ciśnieniowy 

b) zmniejszenie – 4.912 zł – zlikwidowano: 
 ekspres ciśnieniowy  1.222 

 krzesła biurowe      900 

 regały       496 

 komputer   2.294 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2.002 zł: 
 energia elektryczna  1.487 

 woda       242 

 gaz       150 

 naprawa sprzętu biurowego    123 
 

XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 
 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

Jednostka zarządza nieruchomościami zlokalizowanymi w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 22 na działkach 

nr 1878/1, 1885/3, 1888/1 o łącznej powierzchni 0,3605 ha. 

Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntów 61.000 zł 

2. budynek o wartości 237.027 zł 

3. budowle o wartości 23.623 zł 

    razem 321.650 zł 

3. wartość środków trwałych 163.234 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 924.275 zł 

5. wartość zbioru bibliotecznego 21.824 zł 

    łączna wartość 1.430.983 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 47.807 zł, 

w tytułu przyjęcia na stan kotłowni gazowej w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa kotłowni 

gazowej w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej 22”. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o ogólną kwotę 30.845 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 42.924 zł – zakupiono m.in.: 
 gablota szklana – 2 szt.     2.214 

 projektor – 2 szt.      4.096 
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 wyposażenie placu zabaw   20.984 

 zestaw komputerowy – 3 szt.    7.645 

 ławeczka – 4 szt.        1.876 

 regał – 2 szt.      1.008 

b) zmniejszenie – 12.079 zł – zlikwidowano m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, szlifierkę drukarkę, zestawy 

komputerowe – 5 szt., podgrzewacz wody, odkurzacz, programy komputerowe – 5 szt. 
 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się kwotę 8.604 zł, 

z tytułu zakupu 355 szt. książek. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 346.382 zł, m.in.: 
 naprawa ogrodzenia w szkole przy ul. Janowieckiej 22         1.169 

 naprawa stołów i krzeseł uczniowskich w szkole przy ul. Janowieckiej 22       1.280 

 remont holu, łazienek oraz sali nr 8 (szkoła przy ul. Janowieckiej 22)      55.677 

 wykonanie podjazdu do wózków inwalidzkich (szkoła przy ul. Janowieckiej 22)      9.458 

 naprawa instalacji elektrycznej (szkoła przy ul. Janowieckiej 22)        4.843 

 naprawy bieżące i konserwacje, m.in.: komputerów, gaśnic, sprzętu RTV i AGD      8.736 

 monitoring obiektów (internat i administracja SOSW, budynek szkoły)       4.526 

 środki czystości i artykuły gospodarcze         11.648 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ul. Janowiecka, ul. Kcyńska)      3.552 

 odprowadzenie ścieków, ul. Janowiecka 22           1.655 

 energia cieplna - ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22      33.142 

 energia elektryczna - szkoła, ul. Janowiecka 22          4.401 

 opłaty eksploatacyjne z tytułu użyczenia  pomieszczeń do prowadzenia zajęć  

z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy, ul. Kcyńska 48      42.660 

 opłaty eksploatacyjne poniesione w związku z użyczeniem pomieszczeń na potrzeby  

grup wychowawczych, dyrekcji, administracji i konserwatora ośrodka    151.860 

(wydatki poniesione na energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, odprowadzenie ścieków,  

wód opadowych, przeglądy techniczne, konserwację urządzeń, ubezpieczenie obiektu  

od ognia i innych oraz stłuczeń szyb); 

 konserwacja, pomiary rezystancji, opłata za dozór techniczny – platforma schodowa  

dla niepełnosprawnych             1.554 

 ubezpieczenie mienia             2.260 

 eksploatacja samochodu (ubezpieczenie, olej napędowy, myjnia)        5.107 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 6.771 zł. 
 

XIV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35 
 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 556, 557, 559/5, 461/4, 461/6, 461/2 o łącznej powierzchni 

8,1906 ha. 

Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
 

1. wartość gruntów 152.829 zł 

2. budynki o wartości 5.883.181 zł 

3. budowle o wartości 96.901 zł 

    razem 6.132.911 zł 

4. wartość środków trwałych 802.031 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.120.048 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 35.874 zł 

    łączna wartość 8.090.864 zł 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 13.900 zł 

w związku z zakupem samochodu MINIBUS (Ford 350 LFT). 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 18.893 zł, poprzez:  

a) zwiększenie – 20.180 zł: 

- zakupiono ze środków budżetowych – 4.523 zł – m.in.: 
 rolety – 9 szt.      986 

 telefon komórkowy     314 

 pielniko-obsypnik     800 
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 tablica       430 

 sprzęt sportowy   1.323 

- darowizny od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach projektu ,,Nauczyciel na miarę 

Europy” współfinansowany z EFS – 15.657 zł:  
 tablica interaktywna   4.799 

 projektor    2.569 

 laptop     2.390 

 programy komputerowe – 3 szt.  5.899 

b) zmniejszenie – 1.287 zł – zlikwidowano m.in.: odkurzacz – 3 szt., aparat telefoniczny. 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 

1.261 zł, w związku: 

- ze środków własnych zakupiono 27 szt. książek o wartości 1.012 zł, 

- otrzymano w darowiźnie 8 szt. książek o wartości 249 zł. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 250.440 zł, m.in.: 
 naprawy maszyn i pojazdów          2.272 

 przystosowanie pomieszczenia do obróbki wstępnej pracowni technologii żywienia    7.401 

 remont auli            2.121 

 zakup kostki brukowej na wyłożenie terenu wokół budynku szkoły  

oraz płytek na schody wejściowe do budynku       23.272 

 energia elektryczna          49.659 

 woda              8.577 

 gaz          156.699 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 42.042 zł: 
 wynajem i dzierżawa (czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły) 41.432 

 wynajem ciągnika z przyczepą           610 
 

XV. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53 
 

Forma władania – trwały zarząd (zarządzanie drogami powiatowymi). 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 3436/2, 3424/15, 3424/13 o łącznej powierzchni 0,5921 ha 

o wartości 59.953 zł. 

Jednostka posiada również w nieodpłatnym trwałym zarządzie działki gruntu wchodzące w skład dróg 

powiatowych o pow. łącznej 285,8634 ha i wartości 48.667.672 zł. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 

286,4555 ha o wartości 48.727.625 zł. 
 

Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania 

decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.  
 

1. wartość gruntów 48.727.625 zł 

2. budynek o wartości 44.465 zł 

3. budowle o wartości 117.987.487 zł 

    razem 166.759.577 zł 

3. wartość środków trwałych 973.836 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 135.227 zł 

    łączna wartość 167.868.640 zł 
 

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyła się o 2,5800 ha 

a wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 560.600 zł w związku z przekazaniem drogi 1556P na rzecz 

Miasta i Gminy Gołańcz (Decyzja NR 1/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. 

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu). 
 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną kwotę 12.831 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 1.352.956 zł – przyjęcie na stan wykonanych budowli: 
 chodnik – m. Gołańcz (droga nr 1557.P)      42.033 

 chodnik – m. Gołańcz (droga nr 1560.P)      18.869 

 chodnik i zatoka – m. Kujawki i Stołężyn (droga nr 1561.P)    89.918 

 chodnik – m. Stołężyn (droga nr 1580.P)      54.129 

 chodnik – m. Damasławek (droga nr 1592.P)     58.085 

 nawierzchnia asfaltowa – m. Laskownica-Grylewo (droga nr 1602.P) 320.694 

 chodnik – m. Łekno i Mokronosy (droga nr 1603.P)   310.275 
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 nawierzchnia asfaltowa – m. Ochodza-Sarbia (droga nr 1611.P) 181.117 

 chodnik – m. Lechlin (droga nr 1653.P)      61.566 

 chodnik – m. Kłodzin i Skoki (droga nr 1654.P)   112.997 

 chodnik – m. Zakrzewo (droga nr 1692.P)      63.404 

 chodnik – m. Mieścisko (droga nr 1694.P)      39.869 

b) zmniejszenie – 1.340.125 zł – zdjęto ze stanu nawierzchnię asfaltową w związku z przekazaniem drogi 

1556P na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz (Decyzja NR 1/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 

15 stycznia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu) 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 16.896 zł. Zakupiono: 
 pilarka Husqvarna  1.429 

 krzesło obrotowe      180 

 zestaw komputerowy – szt. 3 9.798 

 odkurzacz Stihl   1.249 

 wózek narzędziowy  2.100 

 kosa Stihl   1.300 

 rejestrator samochodowy     840 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 254.128 zł: 
 remont pojazdów i sprzętu     66.654 

 remont budynku         8.755 

 zakup paliwa     137.625 

 energia elektryczna        6.947 

 podatek od nieruchomości        5.790 

 opłata za zarząd gruntami        1.022 

 ubezpieczenie mienia i OC     12.697 

 gaz ziemny       14.638 
 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 13.010 zł: 
 wpływy za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu 11.205 

 sprzedaż złomu       1.805 
 

XVI. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74 
 

1. budynek o wartości 27.599 zł 

2. budowle o wartości 8.842 zł 

     razem 36.441 zł 

3. wartość środków trwałych 22.631.407 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 256.414 zł 

     łączna wartość 22.924.262 zł 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną o kwotę 

258.331 zł: 

a) zwiększenie – 859.592 zł: 

- zakupiono ze środków własnych, dotacji z Powiatu Wągrowieckiego i Ministerstwa Zdrowia – 768.818 zł: 
 aparat do laseroterapii       11.411 

 aparat Combi        15.120 

 aparat do masażu uciskowego      19.680 

 aparat do elektroterapii       11.470 

 aparat do ultradźwięków         9.970 

 aparat do elektroterapii i magnetoterapii     10.209 

 stół terapeutyczny         7.490 

 wanna do masażu wirowego kończyn górnych    11.900 

 wanna do masażu wirowego kończyn dolnych    17.900 

 aparat do krioterapii miejscowej      22.850 

 rejestrator ekg metodą Holtera – 2 szt.      19.440 

 kardiomonitor – 8 szt.       70.200 

 centrala monitoringu         9.504 

 plafon informacyjny         6.211 

 kserokopiarka          5.535 

 aparat ekg – 3 szt.        14.073 

 holter           3.839 

 pulsoksymetr          3.878 

 ambulans ratunkowy     339.557 
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 defibrylator        55.715 

 respirator        30.472 

 ssak elektryczny          4.990 

 kapnometr          5.422 

 kardiotokograf        35.640 

 histeroskop diagnostyczno-operacyjny     16.074 

 fox box panel – 2 szt.        10.268 

- inwestycje w obcych środkach trwałych – 90.774 zł: 
 wykonanie utwardzenia terenu      11.685 

 adaptacja pomieszczeń ZOL z przeznaczeniem na pracownię fizjoterapii 63.099 

(dotacja z Powiatu Wągrowieckiego) 

 drzwi automatyczne       15.990 

b) zmniejszenie – 601.261 zł – zlikwidowano: 
 gastrofiberoscop          6.637 

 gastroscop – 3 szt.       53.551 

 videokamera do gastroscopu      17.924 

 kolonoscop – 2 szt.       50.245 

 kserokopiarka          5.783 

 centrala telefoniczna       59.097 

 analizator – 3 szt.      145.168 

 spektrofotometr          8.373 

 fotometr           7.000 

 mikroskop – 2 szt.       12.907 

 kardiomonitor – 7 szt.     150.563 

 wózek - zestaw reanimacyjny        8.341 

 myjnia         28.890 

 wózek prysznicowy         4.700 

 aparat do tropaniny         8.030 

 audiometr          2.652 

 elektrokardiograf          3.921 

 sterylizator          5.368 

 bilirubinomierz        11.606 

 autoklaw          3.673 

 kocioł warzelny          6.832 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zmniejszyła się 

o ogólną kwotę 10.714 zł, poprzez:  

a) zwiększenie – 14.005 zł – zakupiono: 
 pompa infuzyjna – 2 szt.   3.299 

 wózek hotelowy    2.898 

 wózek transportowy   2.288 

 zestaw komputerowy   3.444 

 telewizor    2.076 

b) zmniejszenie – 24.719 zł – zlikwidowano: 

 kserokopiarka    2.499 

 piec     1.557 

 zszywacz    7.500 

 pompa infuzyjna    2.260 

 inhalator    2.828 

 deska ortopedyczna   2.109 

 walizka reanimacyjna   2.869 

 kleszczyki    3.097 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 167.516 zł, m.in.: 
 wykonanie instalacji odgromowej       20.049 

 remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego      47.970 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazów medycznych  

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Paliatywnym      3.050 

 opracowanie dokumentacji na adaptację budynku administracyjnego  

ZOZ w Wągrowcu na oddział łóżkowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego    8.000 

 koncepcja programowo-przestrzenna dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie  

do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”  63.960 
 

 

 

 



15 

XVII. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49 
 

1. wartość środków trwałych 38.360 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 127.908 zł 

3. wartość zbioru bibliotecznego 446.080 zł 

     łączna wartość 612.348 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o kwotę 7.659 zł. Zakupiono: 
 stół konferencyjny – 4 szt.   1.100 

 krzesło konferencyjne – 8 szt.     690 

 lada biblioteczna    1.500 

 rzutnik     1.819 

 krzesło – 6 szt.       540 

 stół – 2 szt.       660 

 regał     1.350 
 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się o kwotę 

25.739 zł: 
- zakupiono – 25.624 zł: 

 ze środków budżetowych – 12.644 zł – 496 szt. woluminów, 

 z dotacji Biblioteki Narodowej – 12.980 zł – 414 szt. woluminów, 
- darowizny – 115 zł: broszury – 11 szt., książki – 115 szt. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 33.199 zł: 
 remont pomieszczeń      5.929 

 środki czystości       1.850 

 energia cieplna     24.000 

 zakup materiałów konserwacyjnych    1.420 
 

XVIII. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22 
 

1. budynek o wartości 977.391 zł 

2. budowla o wartości 10.000 zł 

     razem 987.391 zł 

3. wartość środków trwałych 698.859 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 489.347 zł 

     łączna wartość 2.175.597 zł 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zmniejszyła się o ogólną kwotę 

91.913 zł z tytułu: 

a) ze środków Funduszu Pracy – 60.542 zł – zakupiono: 
 router     18.248 

 urządzenie ochrony danych  13.016 

 serwer       5.101 

 klimatyzacja      4.983 

 urządzenie kontrolno-pomiarowe    3.932 

 oprogramowanie    15.262 

b) zmniejszenie – 152.455 zł – zlikwidowano: 
 drukarka – 2 szt.      8.063 

 zestaw komputerowy – 20 szt.  81.545 

 infokiosk – 4 szt.    27.229 

 notebook      4.576 

 centrala telefoniczna   19.054 

 klimatyzacja      4.488 

 kserokopiarka      7.500 

(Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.07.2015 r.). 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 wzrosła o ogólną 

kwotę 17.242 zł: 

a) zwiększenie – 59.300 zł - ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych zakupiono m. in.: 
 zestaw komputerowy – 5 szt.   15.100 

 drukarka – 8 szt.    13.678 

 zasilacz ups – 17 szt.     5.785 
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 laptop – 2 szt.      6.440 

 dysk sieciowy – 2 szt.     4.860 

 gablota korkowa – 6 szt.     4.066 

 meble biurowe      1.850 

 oprogramowanie      3.432 

b) zmniejszenie – 42.058 zł – zlikwidowano, m.in.: 
 meble biurowe      1.624 

 kamera video      2.194 

 projektor      2.946 

 monitor – 7 szt.      5.581 

 drukarka – 5 szt.      6.811 

 komputer – 5 szt.    15.159 

 skaner – 2 szt.      1.322 

 sieciówka      2.360 

 switch       1.789 

(Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.07.2015 r.). 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 49.939 zł: 
 zakup materiałów gospodarczych, środków czystości      3.617 

 gaz, woda, energia elektryczna       19.105 

 przegląd, konserwacja i naprawa samochodu; przegląd i konserwacja systemu 

monitorowania; przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek; przegląd gaśnic;  

przegląd i naprawa kotła gazowego; przegląd kominiarski, przegląd budynku;  

przegląd klimatyzacji; malowanie pomieszczeń, pozostałe naprawy   14.659 

 dozór i ochrona mienia; wody opadowe i ścieki; gospodarowanie odpadami;  

czyszczenie kanalizacji, przeprogramowanie centrali       4.592 

 ubezpieczenie mienia          3.066 

 podatek od nieruchomości       4.900 
 

XIX. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 
 

1. wartość środków trwałych 18.806 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 263.470 zł 

3. wartość zbiorów bibliotecznych 153 zł 

     łączna wartość 282.429 zł 
 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zmniejszyła się o kwotę 5.319 zł, 

w związku z likwidacją wartości niematerialnych i prawnych. 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 zwiększyła się 

o ogólną kwotę 2.899 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 11.432 zł: 
- zakupiono – 3.982 zł: kosiarkę spalinową, aparat cyfrowy, stół; 

- darowizny – 7.450 zł: komputer – 10 szt., monitor – 4 szt. 

b) zmniejszenie – 8.533 zł – zlikwidowano, m.in.: radiomagnetofon – 7 szt., odkurzacz – 2 szt., kosiarkę 

spalinową, chłodziarkę, meble. 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 3.765 zł: 
 remont instalacji elektrycznej      270 

 remont instalacji grzewczej      770 

 naprawa tapicerki krzeseł kuchennych     554 

 spawanie krzeseł        500 

 naprawa stolarki okiennej i wymiana szyby     260 

 naprawa sprzętu gospodarczego   1.411 
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ZESTAWIENIE  ZBIORCZE  DO  INFORMACJI 

O  STANIE  MIENIA POWIATU  WĄGROWIECKIEGO 

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

 

Powierzchnia gruntów 404,5064 ha 

Wartość gruntów 61.265.080 zł 

Wartość budynków 40.385.946 zł 

Wartość budowli 143.330.773 zł 

Wartość środków trwałych 30.319.813 zł 

Wartość pozostałych środków trwałych 11.837.271 zł 

Wartość zbiorów bibliotecznych 735.731 zł 

Majątek finansowy 80.000 zł 

Razem 287.954.614 zł 

 

 

Dochody Powiatu: 

 Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy         485.994 zł 

 Wpływy za trwały zarząd              4.968 zł 

 Pozostałe wpływy (m.in.: odszkodowania z tyt. szkód w mieniu,  

odsetki od wpłat po terminie, sprzedaż złomu)         64.105 zł 

Razem         555.067 zł 

 


