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                                                                                                                             Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                           do Uchwały Nr 556/2021 

    Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  

                                                                                                                                                           z dnia 25 marca 2021 r.  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

 
I.  Zespół Szkół 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  

2,8867 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                 6 287 577 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                    1 001 766 zł 

razem                                                                                                                               7 611 383 zł 

4. wartość środków trwałych                    970 181 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                     2 420 129 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                  104 502 zł        

łączna wartość                                                                                                               11 106 195 zł 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień  31.12.2019 r. zwiększyła się o ogólną kwotę 

129 644 zł poprzez : 

a) zwiększenie: 

 zakup i montaż kotła gazowego BROTJE PWHC 24                                                                10 455 

 nieodpłatne otrzymanie samochodu z Domu Pomocy Społecznej                                                                              

w Srebrnej Górze RENAULT TRAFIC                                                                                      127 593 

 kamery monitoringu                                                                                                                      8 302  

b) zmniejszenia  poprzez likwidację: 

 kotła gazowego BERETTA                                                                                                          8 723 

 kserokopiarki KYOCERA                                                                                                            7 983 

 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień  31.12.2019 r.                   

zwiększyła się o ogólną kwotę 243 381 zł poprzez : 

a) zwiększenie o kwotę 298 329 zł: 

 zakup licencji Windows o Office  i 2 laptopów                                                                           1 533 

 zakup sprzętu komputerowego, urządzeń, mebli, sprzętu AGD                                                73 884 

 otrzymanie nieodpłatne sprzętu komputerowego, mebli urządzeń fachowych,  

sprzętu AGD, sprzętu audiowizualnego                                                                                   222 912 

b) zmniejszenia  o kwotę 54 948 zł: 
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 likwidacja zużytego sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mebli,   sprzętu 

komputerowego                                                                                                                          54 948  

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. wzrosła                                           

o kwotę 1 538 zł poprzez: 

a) zwiększenie  

 zakup 92 egzemplarzy podręczników zawodowych lektur  ze środków własnych                    1 856 

 darowizna 54 egzemplarze                                                                                                             329 

b) zmniejszenie  

 wyksięgowano zniszczone i nieaktualne 190 egzemplarze                                                           647 

 

Wydatki związane z utrzymaniem  mienia  - 573 868 zł 

 gaz                                                                                                                                             89 735 

 energia elektryczna                                                                                                                   76 181 

 woda                                                                                                                                            6 362 

 ścieki   wody opadowe wody opadowe  opłata za gospodarowanie                                                 

odpadami komunalnymi                                                                                                           33 908 

 środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów,                                                                

mat. porządkowe, środki do dezynfekcji, przyłbice, pleksy                                                      82 357 

 ubezpieczenie  mienia, nadzory, ochrona system ogrzewania o ochrona fizyczna, 

opłaty abonamentowe, programy komputerowe                                                                       63 913 

 naprawy i konserwacje sprzętu                      10 827 

 przeglądy urządzeń i budynków               6 705 

 naprawa dachu z pokrycia namiotowego na sali gimnastycznej (zwrot środków 

z odszkodowania )                58 295 

 wymiana sztucznej trawy na sali gimnastycznej           99 919 

 pokrycie dachu na budynku warsztatowym               29 089 

 remont biur oraz świetlicy i sal dydaktycznych             12 177 

 wymiana 4 wewnętrznych hydrantów                4 400 

 

                                                                 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego  w Wągrowcu – 51 658 zł 

     

 wynajem pomieszczeń na kiosk spożywczy, zespół do spraw orzekania 

            o stopniu niepełnosprawności                                                                                                    10 206 

 wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych                                                                           1 450                                                   

 wynajem sal dydaktycznych w celach szkoleniowych                                                             12 611                                     

 wynajem sal fizjoterapii w kwocie                                                                                           25 762                                                                                   

 najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek                                                           464              

                                                                  

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom z likwidowanego 

      mienia                                                                                                                                         1 165                                                                                                       

                                                                                                            

 

II. Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe) 
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Nieruchomość zlokalizowana na działce 532/17 o powierzchni 1,3193 ha. 

 

 

1. wartość gruntów                                                                                                            265 000 zł 

2. budynki o wartości                                                                                                      4 192 767 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                     1 151 757 zł 

            razem                                                                                                                                5 609 524  zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                             185 524 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                      1 410 288 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                         55 392 zł 

łączna wartość                                                                                                                 7 260 728 zł 

 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.                               

zwiększyła się  o kwotę 263.028 zł poprzez zakup m.in.  

a) ze środków własnych 

 15 zestawów komputerowych                                                                                                   29 850 

 serwer z oprogramowaniem                                                                                                        9 001 

 kserokopiarka KYOCERA                                                                                                          9 963 

 4 projektory ,multimedialne Vivitek                                                                                           5 999  

 20 komputerów GTU_06 PCS A320B                                                                                     34 700 

b) przekazano jednostce 

 14 laptopów Lenovo c340-14API                                                                                             35 000 

 25 laptopów Lenovo V14-ILL                                                                                                100 000 

c) z dotacji  + środki własne 

  8 laptopów Asus                                                                                                                         16 400 

  8 głośników bezprzewodowych                                                                                                   1 100 

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się                                            

o ogólną kwotę 2.884  zł 

a) zwiększenie o kwotę 2 919 zł   poprzez: 

 zakupiono oraz otrzymano w darze 135 woluminów                                    2 919 

b) zmniejszenie o kwotę 35 zł poprzez: 

 ubytkowanie 250 woluminów                                                                                                          35 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 102 654  zł: 

 środki chemiczne związane z utrzymaniem mienia                                                 7 096 

 art. remontowe do bieżących napraw                                                                                          2 046 

 naprawa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej                                                               7 641 

 ogrzewania pomieszczeń                                                                                                           85 871 

                     

Dochody przekazane  do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu                                                              

i dzierżawy.                                                                         64 485 zł 

 

 

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

Forma władania – trwały zarząd ( cele oświatowe). 

Nieruchomości zlokalizowane na działce nr 1655/1 o powierzchni 0,9530 ha. 
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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                                                                      421 770 zł 

      łączna wartość                                                                                                         6 754 765 zł 
 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień  31.12.2019 r. zmniejszyła się                      

o ogólną kwotę 21 645 zł poprzez: 

 zwiększenie – 5 567 zł zakupiono m.in.  1 gaśnicę, 1 ekspres do kawy, 1 kuchenkę mikrofalowa, 1 

głośnik, 1 drukarkę, 

 zmniejszenie 27 212 zł - zlikwidowano m.in. 1 kserokopiarkę, 8 drukarek, 2 telefony, 3 monitory, 1 

skaner, 1 ekspres do kawy, 1 kuchenkę mikrofalową, 1 kuchnia elektryczna, 1 lodówka . 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 92 128 zł  

 wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń             4 813 

 zużycie gazu                                                                                                                62 044 

 konserwacja dźwigu towarowego                               691 

 konserwacja platformy pionowej – windy + koszty dojazdu                                     3 733 

 konserwacja krzesła przyschodowego                                                       457 

 pomiary rezystencji i ochrony p.poż na urządzeniach                                        267 

 przegląd kotłowni gazowej, instalacji gazowej                                                                             184 

 przegląd systemu oddymiania                                            615 

 roczny przegląd obiektu                                200 

 przegląd kominiarski                                307 

 roczny przegląd klimatyzacji                                                                                                           554 

 przegląd gaśnic i badanie wyd. inst. hydrantowej                                          379 

 przegląd  kasy fiskalnej  i konserwacja kserokopiarki                                                                    228 

 monitoring obiektu,  konserwacja z tym związana i naprawy                                                      1 255 

 przegląd inst. elektrycznej, pomiary elektr.                            1 675 

 naprawa : zmywarki, pralki                                                                                                       500 

 naprawa kosiarki                                                                                                                              600 

 naprawa lady chłodniczej i wymiana łączy w taborecie gazowym                                                 364 

 naprawa krzesła przychodowego                                                                                                     197 

 naprawy i drobne wymiany                                                                                                          4 462 

 opłata za dozór techniczny                                                                                        1 665 

 przepompowanie fekali                                                                 2 220 

 udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji sanitarnej                                                                546 

 ubezpieczenie mienia                                                     4 172 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego  2 396 zł: 

 z tytułu najmu  mieszkania o pow. 36,3 m2                                                                                                     2 396 

IV. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

Forma władania – trwały zarząd ( Dom Pomocy Społecznej ). 
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Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 142 i 165/2 o łącznej powierzchni 16,5000 ha. 

Wartość gruntu została wykazana na podstawie  decyzji Starosty Wągrowieckiego.  

 

1. wartość gruntu                                                                                                          862 421zł 

2. budynki o wartości                                                                                               2 585 127 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                 448 700 zł 

razem                                                                                                                   3 896 248 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                      581 653 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                  763 643 zł 

6. Wartość zbioru bibliotecznego                                                                                   2 098 zł 

łączna wartość                                                                                                    5 243 642 zł 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyła                                         

się o kwotę 140 300 zł poprzez : 

a) zwiększenie 

 zakup kociołków elektrycznych przechylnych                                                                           14 360 

b) zmniejszenie poprzez: 

 Komputer                                                                                                                                      2 866 

 kocioł elektryczny Przechyle                                                                                                      12 078                                                                         

 wóz asenizacyjny                                                                                                                          9 498 

 samochód osobowy BUS Renault Kombi ( przekazany do ZS w Gołańczy)                           127 593 

 kocioł elektryczny                                                                                                                         2 625 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.                                         

zwiększyła się o kwotę 101 905 zł poprzez zakup m.in. 

a) zwiększenie: 

- z dotacji budżetu państwa  

 łóżka rehabilitacyjne                                                                                                                     3 690 

 kuchenki gazowo elektryczne                                                                                                       4 578 

 obieraczka do ziemniaków i warzyw                                                                                            3 499 

 koncentrator tlenu                                                                                                                         4 212 

 ławka, stół                                                                                                                                     3 700 

- ze środków powiatowych 

 zmywarka                                                                                                                                      5 520 

 sterylizator powietrza, termometry bezdotykowe                                                                       19 200 

 tablet, router                                                                                                                                  3 602 

 meble pokojowe                                                                                                                            6 175 

 śluza do dezynfekcji , dozowniki do płynu dezynfekcyjnego                                                      7 550 

 kosiarka – traktorek                                                                                                                      9 350 

 altana                                                                                                                                             5 500 

b) zmniejszenie poprzez likwidację: 

 komputery, drukarki                                                                                                                     4 727 

 telefony, czajniki, kosze, materace, pokrowca szafki itp.  
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Wydatki związane z utrzymaniem mienia -  287 898 zł m.in. 

 zakup oleju opałowego                                                                                                        130 094 

 opłata roczna z tyt. Trwałego Zarządu                                                                                  10 062 

 zużycie wody                                                                                                                          7 589 

 opłata za ścieki                                                                                                                      14 346 

 opłata z odpady komunalne                                                                                                   21 939 

 zużycie energia elektrycznej                                                                                                 48 528 

 konserwacja windy i platformy                                                                                               7 520 

 przegląd kotłowni olejowej                                                                                                     1 169 

 przegląd systemu oddymiania                                                                                                 1 734 

 materiały do bieżących remontów                                                                                           6 143 

 remont urządzeń                                                                                                                      2 937 

 

 
Dochody przekazane do starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 19 097 zł 

 odszkodowania                            1 280 

 dzierżawa gruntu                                                                                                                      2 000 

 wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                     933 

 dopłaty obszarowe                                                                                                                       933 

 darowizna                                                                                                                               12 500 

 sprzedaż złomu                                                                                                                         1 451 

      

  

 

V. 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  

2. budynki o wartości                                                                                                            4 860 152  

3. budowle o wartości                                                                                                              456 029  

            razem                                                                                                                                 5 514 165  

4. wartość środków trwałych                                                                                                      23 385  

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                             1 113 791  

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                                49 341  

łączna wartość                                                                                                                  6 700 682  

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.                           

zwiększyła się o kwotę 43 zł poprzez : 

a) zwiększenie – 76 926 zł 

- nieodpłatne przekazanie mienia  

 laptop Lenovo + słuchawki  6 szt.                                                                                            15 000 

- darowizna 

 niszczarka dokumentów i płyta TARNATOR C9                                                                        860  

- ze środków unijnych  
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 niszczarka do dokumentów i płyta TARNATOR C9, 3 szt.                                                      2 160 

- ze środków budżetowych  

 krzesło gamingowe AGG                                                                                                               400 

 kontuar – regał                                                                                                                             1 230 

 zestaw komputerowy Komputromik Pro 520                                                                              2 890 

 stół – tenis stołowy                                                                                                                         999 

 laptop Lenowo 5 szt.                                                                                                                  17 500 

 zestaw komputerowy                                                                                                                    3 394 

 zestaw komputerowy – nauczyciel Lenovo PRODAT                                                               11 267 

 zestaw komputerowy – uczeń PRODATA szt. 16                                                                      19 906 

 myjka wysokociśnieniowa RE 130 Plus                                                                                       1 320 

b) zmniejszenie – 76 883 zł zlikwidowano m.in.   

  Komputer multimedialny  szt. 19                                                                                             61 232 

 Laptop i ebook 14                                                                                                                           

5 194 

 Komputer serwer POWER MACINTOSH                                                                                   9 844 

 Głośnik LOGITECH S-220                                                                                                             100 

 Szafa 2-drzwiowa  szt. 2                                                                                                                    50 

 Tablica tryptyk                                                                                                                                 214 

 Odkurzacz DELONGI                                                                                                                     249 

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. wzrosła o ogólną                     

kwotę  496 zł: 

 książki 3 szt.  darowizna                                                                                                                    15 

 książki 41 szt. zakup ze środków budżetowych                                                                              466 

 z ujawnienia 15 szt.                                                                                                                            15  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 274 298 zł 

 remonty i pozostałe  naprawy                                                                                                     96 378 

 gaz                                                                                                                                               98 520  

 energia elektryczna                                                                                                                     37 574  

 woda                                                                                                                                              4 594 

 ścieki                                                                                                                                             9 791  

 wody opadowe                                                                                                                              7 150  

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                     7 586  

 ubezpieczenie mienia                                                                                                                    4 548  

 przeglądy budynków                                                                                                                     6 211  

 przegląd kotłowni                                                                                                                         1 946 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  52 398 zł 

 z tytułu najmu lokatorów budynku mieszkalnego                                                                      15 505  

 z tytułu najmu sal                                                                                                                          2 418  

 z tytułu wpłat lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokal                                     

mieszkalny – refundacja kosztów ogrzewania, woda i energia elektr.                                       21 113  

 z tytułu opłat związanych z wynajmem sal – refundacja kosztów                                                   

ogrzewania , wody i energii elektrycznej                                                                                     5 307 

 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota dotyczy                                          

wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczeń po deszczu                                              6 190 
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 z tytułu kosztów eksploatacyjnych sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć                         

dydaktycznych z uczniami w ramach projektu unijnego P.8.1.2                                                 1 865  

 

 

 

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 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4367 ha, stanowiącej współwłasność 

ułamkową Powiatu Wągrowieckiego i Województwa Wielkopolskiego.  

 

1. wartość gruntu                                                                                                             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                                                                                             4 534 zł 

5. wartość pozostałych środków                                                                                    200 222 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                       2 675 zł 

łączna wartość                                                                                                       1 186 038 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.                                                

wzrosła o ogólną kwotę 16 388 zł, poprzez zakup: 

 urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC – T 910 DW                                                         1 097 

 projektor multimedialny BENQ MW 535 PAMPOWY                                                               1 950 

 klimatyzator                                                                                                                                 3  321 

 telefony PANASONIC KX –TG6611     szt. 4                                                                                512 

 Centrala telefoniczna                                                                                                                    2 090 

 Laptopy Lenovo IDEAPAD   szt. 2                                                                                              6 970 

 Drukarka urządzenie wielofunkcyjne                                                                                              448 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 38 092 zł: 

 gaz                                                                                                                                               13 357  

 energia elektryczna                                                                                                                       9 384  

 woda                                                                                                                                                 822  

 ścieki                                                                                                                                             1 842  

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                        932  

 ubezpieczenie mienia                                                                                                                    1 049  

 przeglądy budynków                                                                                                                     4 331 

 przegląd kotłowni                                                                                                                         1 074 

 przegląd dźwigu osobowego                                                                                                         5 301 

  

 

 

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

 

1. wartość pozostałych środków trwałych                                                                              79 879 zł 

 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła  się                                

o  ogólną kwotę  2 860 zł, poprzez zakup: 
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 mikser dźwięku Soundcroft Signature 12                                                                                     1 320 

 projektor INFOCUS                                                                                                                      1 540 

  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2 414 zł 

 gaz, energia elektryczna, woda – biuro OPP                                                                                   370 

 energia elektryczna – Koło Żeglarskie                                                                                         1 719  

 woda                                                                                                                                                   59  

 ubezpieczenie mienia                                                                                                                       195 

 OC przyczepki samochodowej                                                                                                          71  

 

 

 

 

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

 

1. wartość środków trwałych                                                                                      115 394 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych                                                                  834 278 zł 

łączna wartość                                                                                                             949 672 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła  się                       

o ogólną kwotę  409 504 zł, poprzez zakup ze środków własnych, pozabudżetowych oraz budżetowych                  

m.in: 

 klimatyzacja 3 urządzenia                                                                                                           l0 824 

  laptop router, i wzmacniacz sygnału                                                                                           3 858 

 ekspres                                                                                                                                          2 399 

 laptop szt. 3 + drukarka                                                                                                              11 005   

 laptopy z oprogramowaniem szt. 151                                                                                       374 617                                                 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 26 134 zł – gaz, woda energia elektryczna usługi remontowe. 

 

 

   

IX. Młodzieżowy Ośrodek w Antoniewie 

Forma władania trwały zarząd ( cele oświatowe) 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 56/7, 47, 53, 51, 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 951zł 

2. budynki o wartości                                                                                           2 301 903 zł 

3. budowle o wartości                                                                                          2 106 534 zł 

             razem                                                                                                               5 023 388 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                               1 072 151 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                           1 379 587 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                            146 757 zł 

              łączna wartość                                                                                               7 621 883 zł 
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Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. wzrosła o ogólną kwotę         

188 572 zł poprzez: 

1. zwiększenie  247 552 zł poprzez:  

 darowizna samochodu Renault Trafic                                                                                      107 052 

 montaż kotła gazowego                                                                                                            140 500 

b) zmniejszenie 58 980 zł likwidacja:  

 kotła gazowego                                                                                                                           9 980 

 sprzedaż samochodu Nissan                                                                                                     49 000 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. wzrosła                            

o ogólną kwotę 30 204 zł  poprzez: 

      a). zwiększenie 40 738 zł, zakupiono 

 naczynia kuchenne                                                                                                                           198 

 meble                                                                                                                                             4 487 

 sprzęt elektryczny                                                                                                                         4 679 

 sprzęt audiowizualny                                                                                                                       344 

 apteczka plecakowa termometry, hydrant, sejf, kasa fiskalna                                                      5 738 

- darowizna  

 sofy, fotele, siedziska, piłki, stoły, krzesła, lodówki, pralki                                                       20 800 

- nieodpłatne przekazanie 

 narożnik, krzesła, stół                                                                                                                   4 492 

b) zmniejszenie 10 534 poprzez likwidację  

 sprzęt elektryczny                                                                                                                         6 662 

 sprzęt audiowizualny                                                                                                                    2 289 

 gaśnice, termometry, kasa fiskalna                                                                                               1 524 

 ręczniki                                                                                                                                              59 

 

  

Wartość biblioteczna w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. wzrosła o ogólną kwotę 4 185 zł           

      a) zwiększenie poprzez zakup: 

  książki i podręczniki                                                                                                                  10 093 

      b). zmniejszenie poprzez likwidację: 

 nieaktualne podręczniki                                                                                                                5 908 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  422 003 zł m.in.,  

 zakupiono części i materiały do bieżących napraw w ośrodku (mat. elektryczne,                     

hydrauliczne, budowlano – montażowe, malarskie, części do samochodów,                                    

sprzętu roboczego, rowerów, zamki)                                                                                                  8 652 

 zakupiono materiały remontowo malarskie                                                                                  9 861 

 przeglądy budowlane roczne 10 obiektów                                                                                   2 152 

 konserwacja kotłów c.o.                                                                                                               7 085 

 konserwacja centrali telefonicznej                                                                                               1 650 

 konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego                                                                      1 799 

 opłata radiowo telewizyjna                                                                                                           2 282 

 opłata za odprowadzanie nieczystości płynnych                                                                        31 333 

 opłata za zużycie wody                                                                                                               14 480 

 opłata zużycie energii elektrycznej                                                                                            39 527 

 opłata za zużycie  gazu                                                                                                             259 833 

 ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, opłata za usługi wodne                                               11 194                                                                                                             

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego  - 32 947 zł  
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 z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                          16 065  

 odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty czynszu za lokal mieszkalny                                                                         

i pomieszczenia gospodarcze                                                                                                             1 

 sprzedaż samochodu                                                                                                                    1 220                                                                   

 kary i odszkodowania                                                                                                                     446 

 spadki, zapisy, darowizny                                                                                                            1 000  

 zwrot kosztów ( c.o., woda, energia elektryczna)                                                                      14 215 

 

 

 

 

 

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

 

1. wartość pozostałych środków trwałych                                                                                508 171 zł 

2. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                                84 437 zł 

łączna wartość                                                                                                                  592 608 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r.  zwiększyła się                

o ogólną kwotę 40 066 zł 

a) zwiększenie 81 011  zakup m.in.: 

-  ze środków budżetowych zakupiono m.in : stół, krzesła stoliki, szafka na instrukcje                          

PPOŻ, szafki nocne 25 szt., telewizory 7 szt., szafy, komody, regały                                            17 964 

 kopiarka Konica Minolta                                                                                                            5 000 

 skrzynia, kozioł, materace gimnastyczne                                                                                   4 000 

 segment komputerowy                                                                                                                4 495 

 laptop DELL                                                                                                                               4 499 

 rejestrator kamera                                                                                                                       3 567 

- nieodpłatne przekazanie  

 szafki nocne 25 szt.                                                                                                                        750 

 monitory i komputery 16 szt.                                                                                                      1 600 

 laptop Lenowo                                                                                                                            2 500 

      - dotacja na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (14 000 zł budżet 3,500 zł)       17 500 

b).  zmniejszenie w kwocie 40 945 poprzez likwidację m.in:  

 szafa trzydrzwiowa 18szt.                                                                                                           8 088 

 regał na książki 22 szt.                                                                                                                3 572 

 szafa aktowa                                                                                                                                1 355 

 łóżka jednoosobowe 2 szt.                                                                                                          1 000 

 sofa trzyosobowa 4 szt.                                                                                                               2 720 

 pralka INDESID                                                                                                                          1 262 

 kuchenka elektryczna                                                                                                                  1 493 

 kuchenka gazowa Amica 2 szt.                                                                                                   2 707 

 stół do tenisa stołowego 2 szt.                                                                                                     1 512 

 sofa dwuosobowa 2 szt.                                                                                                              1 280 

 

Wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu w wyniku zakupu o kwotę           8 458  

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się o kwotę                

18 269 zł 
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 zakupiono                                                                                                                                    17 929 

 darowizna                                                                                                                                        340 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  - 226 846 zł    

 zakupiono materiały na remonty                                                                                                23 850   

 energia elektryczna                                                                                                                     23 969 

 woda                                                                                                                                             4 197 

 centralne ogrzewanie                                                                                                                116 010 

 zakupiono lampy, drzwi wewnętrzne, klamki do okien, kabiny sanitarne                                 25 397 

 remont chodnika                                                                                                                           8 610 

 naprawa okien i wymiana drzwi wieloskrzydłowych                                                                  8 296 

 naprawa systemu i przeniesienie 3 kamer                                                                                    1 337 

 wymiana drzwi wejściowych                                                                                                       7 200 

 wymiana rejestratora kamer , przeniesienie domofony i sieci telefonicznej                                2 045 

 montaż kamer                                                                                                                               5 285 

 wykonanie instalacji elektrycznej                                                                                                   650  

 

 

 

XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 

 

Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 24,1319 ha ( w tym 3 

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

powierzchnia wynosi 0,4050 ha).  

1..  wartość gruntów                                                                                                    1 024 618 zł 

2. budynki o wartości                                                                                                7 274 107 zł 

3. budowle o wartości                                                                                               3 916 701 zł 

razem                                                                                                                  12 215 426 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                    2 650 925 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                1 458 950 zł 

6. finansowy majątek trwały                                                                                          70 000 zł 

łączna wartość                                                                                                    16 395 301zł 

 

Wartość gruntów  w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zmniejszyła się o  566 284 zł poprzez 

a) zwiększenie 

 przyjęcie na stan gruntów po wygaszeniu trwałego zarządu ( ul. Lipowa Wągrowiec                               

oraz ul. Zamkowa i ul. Parkowa Skoki                                                                                        962 962 

 przyjęcie na stan gruntów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego                      429 790 

 przyjęcie na stan gruntów na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Wągrowca                    100 000  

 przyjęcie na stan gruntów na podstawie decyzji Wójta Gminy Wągrowiec                             39 800 

 przyjęcie na stan gruntów na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego                          124 325 

 zakup nieruchomości położonej w Łosińcu na poszerzenie drogi                                              8 693 

 zakup nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Średniej                                                5 263 

 przejęcie gruntów na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego ul. Nad Nielbą              494 578  

b) zmniejszenie  

 przekazanie gruntów w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg                              1 197 186 
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 przekazanie w formie darowizny ul. Rzeczna, ul. Leśna, ul. Berdychowska                         493 297 

 przekazanie Gminie Skoki  ul Parkowej oraz ul. Zamkowej                                                  775 102 

 przekazanie gminie miejskiej ul. Lipowej                                                                              266 110 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień  31.12.2019 r. zmniejszyła się o kwotę                           

 2 413 767 zł poprzez: 

a) zwiększenie  5 721 868 zł  

 przyjęcie na stan budowli na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego                      996 216 

 przyjęcie na stan budowli po wygaszeniu trwałego zarządu ( ul. Lipowa, ul. Zamkowa                          

ul. Parkowa                                                                                                                          4 725 652 

b) zmniejszenie 8 135 635 zł  

 przekazanie w trwały zarząd ul. Nad Nielbą                                                                           996 216 

 przekazanie Gminie Skoki budowli znajdujących się na ul . Parkowej i Zamkowej          3 933 587 

 przekazanie Gminie Miejskiej budowli na ul. Lipowej, ul. Rzecznej, ul. Leśnej i ul. 

Berdychowskiej                                                                                                                         3 205 832 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.  uległa zwiększeniu                                           

o ogólna kwotę  77 082 zł poprzez: 

 urządzenie Minolta BIZHUB C 250I                                                                                        11 164 

 urządzenie do drukowania skanowania i kopiowania CANOD DX c37251 MFP                   10 992 

 ploter kolorowy CANON TX 3000jednorolkowy                                                                    19 151 

 namiot z wyposażeniem 26 M                                                                                                  35 775 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.                 

zwiększyła się o kwotę  82 194  zł poprzez:  

a) zwiększenie o kwotę 548 335 zł – zakupiono m.in.  40 komputerów ze słuchawkami , kardiogram, 

telefony, drukarki, komputery, kopiarki, laptopy, meble, urządzenia do dezynfekcji. 

         b) zmniejszenie o kwotę 466 141 zł- przekazano do Hospicjum elektrokardiogram, 40 komputerów                

z zestawem słuchawkowym przekazano do I LO Wągrowiec, ZS nr 1 Wągrowiec, ZS nr 2 Wągrowiec, 

MOS w Gołańczy, SOSW, ZS w Gołańczy , POP w Wągrowcu   

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  405 727 zł 

budynek przychodni, ul. Kościuszki 53 i budynek starostwa 

 wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw awaryjnych montaż opraw                                

ewakuacyjnych w budynku Starostwa                                                                                              5 683 

 przeprowadzenie prac w związku z przystosowaniem pomieszczeń na parterze                                  

budynku Starostwa do bezpiecznej obsługi klientów i zapewnienie bezpieczeństwa                          

pracownikom w związku z sytuacją epidemiczną                                                                           27 674 

 wykonanie i montaż poręczy przy wejściu do budynku Starostwa                                                 738 

 modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Wydziale Komunikacji                   2 419 

 naprawa kotła gazowego w budynku Starostwa i Przychodni                                                      2 557 

 przegląd budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji                     

elektrycznej, kotła gazowego                                                                                                           10 547 
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 monitoring obiektu                                                                                                                        8 266 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                   14 452 

 opłata za woda, gaz, energia, nieczystości                                                                               186 400  

    ubezpieczenie mienia                                                                                                               31 011 

  naprawy przeglądy, konserwacje                                                                                               43 002 

    usługi telekomunikacyjne                                                                                                        42 311   

     zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych i bieżące naprawy                           30 667                                                                                                                                                                          

 

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie  252 559 zł z tytułu: 

 czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych                                                                     241 475 

 wpływy za trwały zarząd nieruchomościami                                                                              11 084 

 

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

 1.. wartość środków trwałych                                                            8 000 zł 

2 wartość pozostałych środków trwałych                                       117 542 zł 

      razem                                                                                                 125 542 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła            

się o ogólna kwotę 31 303 zł poprzez zakup m.in. aparatu telefonicznego, kopiarki MINOLTA KONICA, 

osuszaczy powietrza, 3 szt. laptopów, 2 zestawów komputerowych. 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia –  4 292 zł 

 energia elektryczna                                                                                                                       2 320  

 woda                                                                                                                                                 288 

 gaz                                                                                                                                                 1 487  

 naprawa sprzętu biurowego                                                                                                             197  

 

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

Forma władania – trwały zarząd ( cele oświatowe). 

Jednostka zarządzająca 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 władania nieruchomością. 

 

1. wartość gruntów                                                                                                                 61 000 zł 

2. budynek o wartości                                                                                                          960 104 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                            23 623 zł    

      razem                                                                                                                           1 044 727 zł 
4. wartość środków trwałych                                                                                               211 408 zł 
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5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           559 999 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                           33 101 zł 

     łączna wartość                                                                                                             1 849 235 zł 

 

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 21.12.2019r. zwiększyła się o kwotę 723 077 zł 

poprzez zakończenie inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły ul. Janowiecka „. 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszeniu się                                 

o ogólną kwotę 107 052 zł poprzez przekazanie samochodu Renault Trafic do Młodzieżowego Ośrodka w 

Antoniewie 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszeniu się                

o ogólną kwotę 420 736 zł poprzez: 

a) zwiększenie  - 13 801  zł – zakupiono m.in. 

 drukarka                                                                                                                                        1 000 

 fotel świetlicowy                                                                                                                              998   

 laptop 3 szt.                                                                                                                                   7 899 

 niszczarka  3 szt.                                                                                                                           1 550 

 tablice białe suche 2 szt.                                                                                                                  500 

                                                                                                          

b)  zmniejszenie – 434 537 poprzez likwidację m.in.  

 pomoce naukowe i dydaktyczne                                                                                                 15 120 

 środki dydaktyczne różne z MEN  projekt współfinansowany przez EFS                              165 702 

 zestawy do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa                                                                     224 344 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 382 394 zł. 

 naprawy i bieżące konserwacje m.in. komputerów, gaśnic, sprzętu  RTV i AGD                        886 

 adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka na sale lekcyjne                                                          30 303 

 okresowe przeglądy budynków, kotłowni gazowej, placu zabaw                                              1 825 

 koszty  wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć z uczniami upośledzonymi                  42 000 

 opłaty eksploatacyjne z tyt. użyczenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć                                              

z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy ul. Kcyńska 48                                                  45 687 

 monitoring obiektu                                                                                                                       2 066 

 środki czystości i art. gospodarcze szkoła ul. Janowiecka 22                                                    18 731  

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ul .Janowiecka  22)                                   2 587 

 odprowadzanie ścieków ul. Janowiecka 22                                                                                  1 608 

 zużycie wody ul. Janowiecka 22                                                                                                     785 

 energia elektryczna – szkoła ul. Janowiecka 22                                                                           3 977  

 paliwo gazowe – ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22                                            16 797 

 drobne naprawy i konserwacje ul. Janowiecka 22                                                                       1 816 

 opłaty eksploatacyjne poniesione w związku z użyczeniem pomieszczeń na potrzeby grup 

wychowawczych, dyrekcji, administracji i konserwatora ośrodka wydatki poniesione na                                      

energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, odprowadzenie ścieków, wód opadowych,                  

przeglądy techniczne, konserwację urządzeń, ubezpieczenie obiektu od ognia i innych                    

oraz stłuczeń szyb) (pomieszczenia dla grup wychowawczych, administracji                                                 

ul. Kcyńska 48)                                                                                                                         170 621  

 ubezpieczenie mienia                                                                                                                    1 842 

 opłata za gospodarowanie odpadami ul. Kcyńska 48                                                                   3 246 

 monitoring obiektu ul. Kcyńska  48                                                                                             2 066 
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 środki czystości i art. gospodarcze                                                                                             10 916 

 wydatki poniesione na eksploatację samochodu RENAULT                                                    11 242 

 wydatki poniesione na remont pomieszczeń SOSW                                                                  13 393 

 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu   

 z najmu                                                                                                                              6 975  

 

 

 

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

 

Forma władania – trwały zarząd ( cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 556, 557, 559/5, 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                                                                                                 1 196 714 zł 

razem                                                                                                                            7 232 724 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                      1 047 022 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                  1 192 170 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                     56 985 zł 

łączna wartość                                                                                                             9 528 901 zł 

 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 305 

779 zł poprzez wymianę kotłów w kotłowni szkoły 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się                 

o kwotę 155 962 zł, poprzez: 

a) zwiększenie 157 338  zł 

- zakupiono ze środków budżetowych m.in. 

 dysk zewnętrzny   3 szt.                                                                                                               889 

 tablice korkowe 2 szt.                                                                                                                   403 

 szafa biurkowa 2 szt.                                                                                                                 1 316 

 zasilacz awaryjny                                                                                                                         489 

 telefon Huawei P30 lite                                                                                                                454 

 komputer stacjonarny Lenowo                                                                                                  2 500 

 urządzenie wielofunkcyjne HP                                                                                                 1 409 

 krzesła uczniowskie 38 szt.                                                                                                       2 754 

 laptop DELL INSPIRON                                                                                                          4 599 

 komputer Lenovo Ideacentre                                                                                                     2 999 

 gablota                                                                                                                                       1 649 
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- darowizna w ramach projektu „Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej                                                

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenie zdalnego”   

 laptopy Lenovo  2 szt.                                                                                                               5 000 

- darowizna od osoby fizycznej  

 pralka WHIRLPOOL                                                                                                                   100 

-darowizna od rady rodziców  

 komputer i3-8100, biurko 2 szt.                                                                                                3 574 

 Laptop ASUS                                                                                                                            2 500 

- darowizna w ramach projektu „doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu pandemii                       

Covid 19 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 25 szt.                                                                                                          100 000 

b) zmniejszenie 1 376 zł poprzez likwidacja: 

 pralka WHIRLPOOL                                                                                                                350 

 spawarki 2 szt.                                                                                                                              3 

 czajnik                                                                                                                                       119 

 zasilacze, czajniki 2 szt.                                                                                                            518 

 telefon komórkowy                                                                                                                   386 

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.  zwiększyła  się o kwotę 

468 zł poprzez: 

 zakup książek                                                                                                                                   228 

 darowizna                                                                                                                                        240 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  210.188 zł 

 naprawy maszyn, pojazdów  i sprzętu                                                                                          1 772 

 materiały na remonty  bieżące  wykonane  we własnym zakresie:  

 farby, kleje, gipsy , emulsje,  płytki , materiały elektryczne i hydrauliczne, 

urządzenia sanitarne itp.                                                                                                             12 600  

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego                                                                  7 600 

 woda                                                                                                                                           10 396 

 gaz                                                                                                                                            127 334 

 energia elektryczna                                                                                                                    50 486 

 

 

 Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 293 647 zł 

 wynajem i dzierżawa ( czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)                              74 030 

 zwrot mieszkańców oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii za c.o., wodę,                                

energię elektryczną, koszty wynajmu hali sportowej i sal                                                       211 708 

 sprzedaż złomu                                                                                                                             1 964                                                              

 środki otrzymane od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania  za zalane                                                                  

pomieszczenia i zniszczone mienie                                                                                              1 745 

 za zakwaterowanie uczniów w internacie                                                                                    4 200 

 

 

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

 

Forma władania – trwały zarząd ( zarządzanie drogami powiatowymi). 
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Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 3436/2, 3424/15, 3424/13 o łącznej powierzchni 0,5921 ha o 

wartości 59 953 zł.  

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 435,03 ha o wartości 76 820 098 zł. 

 

        1.. wartość gruntu                                                                                                         76 820 098 zł 

2.  budynek o wartości                                                                                                          44 465 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                165 178 865 zł 

razem                                                                                                                     242 043 428 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                             967 765 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                         378 901 zł 

łączna wartość                                                                                                       243 390 094 zł 

 

Wartość gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się o kwotę 234 224 zł, 

poprzez przyjecie na stan gruntów pod drogami: 

 Droga 1627P ul. Nad Nielbą 

 Droga  1622P ul. Grzybowa Wągrowiec 

 Droga 1651P Roszkowo Łosiniec - gr. gm. Mieścisko 

 Droga 1609P Wągrowiec (ul. Janowiecka)- Rąbczyn - Mirkowice- gr. Woj. Kujawsko - 

Pomorskiego ( Janowiec Wlkp.) 

 Droga 1608P Wągrowiec (ul. Rgielska) – Rgielsko 

 Droga 1660P Sławica - Niedźwiedziny - Dzwonowo - gr. pow. poznańskiego ( Zielonka) 

 Droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo – Gruntowice 

 Droga 1609P Wągrowiec (ul. Janowiecka) - Rąbczyn - Mirkowice - gr. woj. kujawsko - 

pomorskiego (Janowiec Wlkp.) 

 Droga 1611P (dr. pow. 1610P) Marcinkowo - Ochodza- Sarbia 

 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zmniejszyła się o kwotę 3 670 524 zł, 

poprzez przekazanie  budowli na drogach: 

 Droga 1675P – ul. Rościńska 

 Droga 1653P ( ul. Parkowa) Rościnno – Lechlin – Roszkowo  

 Droga 1677P ul. Zamkowa  

 Droga 1628P – ul. Lipowa  

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r.  zwiększyła się                    

o kwotę 27 275 zł poprzez: 

a) zwiększenie w kwocie  31 824 zł – zakupiono: 

 zestaw komputerowy  3 zestawy                                                                                                11 497                                                                                                                

 laptop z oprogramowaniem                                                                                                          4 898 

 zagęszczarka                                                                                                                                 5 240 

 system alarmowy monitoring                                                                                                       4 024 

 centrala telefoniczna                                                                                                                     1 037 

 zestaw zespolony 4 krzesła                                                                                                              669 

 regał biurowy                                                                                                                                   270 

 kosa Stihl  2 szt.                                                                                                                            4 189 

                                      

b) zmniejszenie w kwocie 4 549 – zlikwidowano: 

 niwelator                                                                                                                                            13 

 kosiarka spalinowa Stihl 2 szt.                                                                                                     2 629 
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 wąż strażacki                                                                                                                                       2 

 kalkulator Citizen                                                                                                                              74 

 barakowóz                                                                                                                                         12 

 centrala telefoniczna                                                                                                                     1 819 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  265 844 zł 

 remont pojazdów i sprzętu                                                                                                          59 421 

 remont budynku                                                                                                                          37 046 

 zakup paliwa                                                                                                                             117 121 

 energia elektryczna                                                                                                                       9 366 

 podatek od nieruchomości                                                                                                            5 790 

 opłata za zarząd gruntami                                                                                                             1 022 

 ubezpieczenie mienia i OC                                                                                                         25 871 

 gaz ziemny                                                                                                                                    9 106 

 opłata za wywóz śmieci                                                                                                                1 101 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 796 301 zł 

 za zajecie pasa drogowego                                                                                                        724 126 

 odszkodowania                                                                                                                           67 585 

 sprzedaż złomu                                                                                                                             4 590 

 

 

XVI. Zespół Opieki Zdrowotnej, 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                                                                                       26 652 181 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych                                                                        666 212 zł  

łączna wartość                                                                                                        27 354 834 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r.  zwiększyła się                               

o 1 766 054  zł poprzez: 

a)  zwiększenie – 1 771 281 zł – zakupiono ze środków własnych oraz w ramach dotacji ze środków 

własnych   i pozostałych ( w tym Dotacja Ministerstwo Zdrowia, Starostwo Powiatowe, DRA)  

m.in.  

 

 kardiostymulator                                                                                                                   12 420 

 aparat elektrochirurgiczny   szt. 2                                                                                         26 276 

 aparat elektrochirurgiczny – lancentron                                                                                40 293 

 aparat KTG                                                                                                                            13 000 

 aparat do znieczulania ogólnego                                                                                            61 000 

 artroskop                                                                                                                                29 999 

 respirator szt. 2                                                                                                                     193 320 

 pompa do opasek uciskowych                                                                                               12 912 

 inkubator zamknięty                                                                                                              35 000 

 zestaw endoskopowy                                                                                                           165 000 

  ambulans                                                                                                                             389 529  

 wykonanie pokrycia dachowego                                                                                         110 000 

 przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej                                                                       529 997 

b) zmniejszenie 5 227 zł 
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 zlikwidowano dźwig                          5 277 

  

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień  31.12.2019 r. zwiększyła się                  

o kwotę 16 945 zł  ze środków własnych  zakupiono m.in.  

 niszczarka                                                                                                                               3 270 

 waga elektroniczna                                                                                                                 1 230 

 lampa bakteriobójcza ze stojakiem                                                                                         2 310 

 wózek medyczny                                                                                                                     2 323 

 kardiotokograf                                                                                                                         3 400 

 ssak medyczny                                                                                                                         1 501 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  4 961 631 zł m.in.: 

 wydatki z tytułu remontów prace malarskie, naprawa dachu budynek ZOL                                      

czyszczenie rynien , wymiana drzwi budynek główny szpitala modernizacja ciągu 

komunikacyjnego SOR           88 437 

 wydatki z tytułu inwestycji –  2 378 561 zł   

 rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego budynku                                          

Szpitala ZOZ w Wągrowcu                  1 738 564 

 modernizacja pokrycia dachowego na budynku prosektorium                                             110 000 

 przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w ZOZ                                                             529 997 

 

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

 

 

1. wartość środków trwałych                                                                                            16 753 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych                                                                      128 722 zł 

3. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                    554 818 zł 

razem                                                                                                                         700 293 zł 

 

 

Wartość  pozostałych środków trwałych w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyła się o 

kwotę  18 197 zł,  

a) zwiększenie w kwocie 1 759 zł – zakupiono: 

 krzesło obrotowe i licencję Office                                                                                                1 759 

b) zmniejszenie w kwocie  19 956 zł – zlikwidowano 

 komputery 2 szt. laptop, rzutnik, czytnik, monitor, drukarka                                                     16 041 

 krzesła 4 szt., lady czytelnicze, biurka szt. 2 stolik komputerowy                                              3 052  

 telefony, czajniki, grzejnik                                                                                                              863  

 

  

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zmniejszyła  się o kwotę               

8 795 zł  

      a). zwiększenie w kwocie 28 252 zł 

 ze środków budżetu powiatu  671 woluminów                                                                          18 341 

 ze środków finansowanych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego                                    

354 woluminów                                                                                                                          9 692  

 dary książkowe 216 woluminy                                                                                                      219  

b)...zmniejszenie w kwocie 37 047 zł  poprzez likwidację: 

 299 książek  oraz 142 broszur                                                                                                     9 195 
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 ubytki za lata 2014 -2018                                                                                                          27 852 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 24 000 zł  

 energia elektryczna                                                                                                                  24 000 

 

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                                                                                     775 458 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych                                                                 635 826 zł 

     łączna wartość                                                                                                           2 398 675 zł 

 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się ogólną kwotę    

12 157 zł  w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy: 

 oprogramowanie ewidencji środków trwałych                                                                           12 157 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się 

ogólną kwotę 77 348 zł w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych: 

 monitory szt. 3                                                                                                                              1 347 

 drukarki szt. 7                                                                                                                               5 878 

 zasilacze                                                                                                                                        9 490 

 kamera internetowa                                                                                                                          295 

 laptopy szt. 4                                                                                                                               19 197 

 dysk sieciowy                                                                                                                               9 998 

 klimatyzator szt. 4                                                                                                                       20 295  

 oprogramowanie szt. 7                                                                                                                10 848 

 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 46 846 zł 

 zakup materiałów gospodarczych, środków czystości                                                                 5 582 

 gaz, woda, energia elektryczna                                                                                                   17 632 

 usługi remontowe                                                                                                                          6 753  

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

przegląd: samochodu systemu monitorowania, kserokopiarek, gaśnic,                                      

kominiarskie, budynku, klimatyzacji, kotła gazowego                                                                8 799 

 ubezpieczenie mienia                                                                                                                    3 180 

 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                                                                  213 145 zł  

3. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                      153 zł 
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razem                                                                                                                         232 104 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyła  się                     

o ogólną kwotę 27 539 zł poprzez: 

 zwiększenie 19 047 zł :  

- ze środków własnych zakupiono:  

 3 pralki, lodówkę, 2 drukarki, tapczan, niszczarkę, kserokopiarkę                                            12 977 

 - z tytułu darowizny otrzymano  

 lodówkę, zmywarkę, laptop                                                                                                         6 070 

 zmniejszenie  46 586 zł zlikwidowano:  

 2 suszarki, 4 pralki, 3 lodówki                                                                                                     9 581 

  zużyte meble                                                                                                                             27 862  

- przekazano mienie innym jednostką na kwotę                                                                                9 143 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia  - 14 780 zł 

 naprawa i przegląd gaśnic, montaż kabin prysznicowych, remont instalacji                              

kanalizacyjnej i łazienek, w związku z dostosowaniem placówki do nowych                            

standardów postawiono ścianka działowa w korytarzu ma parterze budynku                     14 780 

 

 

Zestawienie zbiorcze do informacji 

o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Powierzchnia gruntów 
505,04 ha 

 

Wartość gruntów 
80 565 684 zł 

 

Wartość budynków 
42 241 239 zł 

 

Wartość budowli 
175 541 031  zł 

 

Wartość środków trwałych 
35 479 633  zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych 
14 483 225  zł 

 

Wartość zbiorów bibliotecznych 
1 090 259 zł 

 

razem 
349 401 071  zł 

 
 

Dochody Powiatu: 

 wpływy z czynszu najmu i dzierżawy                                                                          474.775 zł 

 wpływy za trwały zarząd i ustanowienie służebności                                                    11 084 zł 

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

odsetek od wpłat po terminie, sprzedaż złomu)                                                                        361.411 zł 

 zajęcie pasa drogowego                                                                                               724 126 zł 
razem                                                                                                                       1 571 396 zł  


