Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 79/2015
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 marca 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU WĄGROWIECKIEGO
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu ul. Kcyńska 48
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 1653/2, 1647/6, 1652/2 i 1651 o łącznej powierzchni
2,8876 ha.
Wartość gruntów została wykazana na podstawie karty inwentaryzacyjnej niezbędnej do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

322.040 zł
6.387.253 zł
683.368 zł
7.392.661 zł
994.667 zł
2.266.487 zł
80.454 zł
10.734.269 zł

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o 562.335 zł w związku
z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu”.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 72.006 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 99.757 zł:
- ze środków budżetowych zakupiono – 80.704 zł:



sprzęt komputerowy
(m.in. drukarka – 6 szt., monitor – 5 szt., zestaw komputerowy – 4 szt.,
laptop – 2 szt., tablet – 10 szt., skaner – 3 szt.)
pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne
(m. in. sprzęt fotograficzny, zestaw egzaminacyjny - pneumatyka)

24.806

55.898

- nieodpłatnie otrzymano od Rady Słuchaczy – 19.053 zł:




tablet – 3 szt.
projektor – 6 szt.
pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne

897
13.336
4.820

b) zmniejszenie – 27.751 zł – zlikwidowano:




sprzęt komputerowy
sprzęt audiowizualny
pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne

6.213
6.326
15.212

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę
7.981 zł, w związku z:





ze środków budżetowych zakupiono 50 szt. książek
1.046
osoby fizyczne przekazały nieodpłatnie 147 szt. książek
1.980
Rada Słuchaczy przekazała nieodpłatnie 20 szt. książek
600
Centrum Kompetencji R. Gawroński nieodpłatnie przekazało 123 szt. książek
za udział uczniów w projekcie „Nowe kwalifikacje – twoja przyszłość”
4.355

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 408.905 zł:


energia elektryczna

70.028
1










gaz
153.063
woda
4.917
ścieki, wody opadowe, odpady komunalne
33.755
środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów
31.038
ubezpieczenie mienia, konserwacje, przeglądy
64.137
naprawy i konserwacje sprzętu (piec co, ksero, system alarmów, instalacja elektryczna,
maszyny do szycia, winda)
11.268
renowacja parkietu i malowanie ścian w sali gimnastycznej
33.967
wymiana przyłącza energii elektrycznej w budynku warsztatów
6.732

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 71.844 zł:






wynajem pomieszczeń na: kiosk spożywczy, Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, biuro GSW Milenium
wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych
wynajem sal dydaktycznych
wynajem sal fizjoterapii
najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek, pod ksero

14.273
2.702
29.431
23.657
1.781

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu ul. Kościuszki 49
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działce 532/14 o powierzchni 1,3313 ha.
Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego

268.000 zł
3.801.440 zł
51.267 zł
4.120.707 zł
67.184 zł
1.095.534 zł
32.961 zł

łączna wartość

5.316.386 zł

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o kwotę 12.617 zł
w związku rozbiórką garaży (4 szt.) i trybuny otwartej na boisku na podstawie decyzji nr 504/14 z dnia
8 października 2014 r. Starosty Wągrowieckiego (AB.6741.22.2014).
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 10.858 zł:
– zakupiono – 2.313 zł:




szafka – 2 szt.
meble biurowe
stojak

1.407
500
406

– darowizny – 8.545 zł:
 laptop – 5 szt.
5.745
 zestaw komputerowy
1.500
 kontroler sieci komputerowej
1.300
Ww. sprzęt został przekazany przez EURONAUKA Zakład Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu
„Zaawansowane kompetencje komputerowe - klucz do sukcesu na rynku pracy”.

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną kwotę
1.770 zł:
a) zwiększenie – 1.771 zł – zakupiono 214 woluminy,
b) zmniejszenie – 1 zł – zlikwidowano 161 woluminów.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 212.188 zł:






naprawa instalacji hydraulicznej i elektrycznej
artykuły remontowe (wiertła, tarcze, żarówki, płyty podłogowe, kable),
artykuły malarskie (farby, pędzle), materiały hydrauliczne
wykładziny
środki czystości związane z utrzymaniem mienia
zużycie energii cieplnej
2

7.536
3.373
685
5.949
194.645

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 46.004 zł.
III. Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działce nr 1655/1 o powierzchni 0,9530 ha.
Wartość gruntów wykazana została na podstawie karty inwentaryzacyjnej niezbędnej do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntu
2. budynek o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

190.000 zł
5.964.502 zł
6.154.502 zł
178.493 zł
415.446 zł
6.748.441 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 15.269 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 15.513 zł – zakupiono ze środków bieżących, m.in.: niszczarkę, łóżka – 21 szt., wiertarkowkretarkę, laptop,
b) zmniejszenie – 244 zł – zlikwidowano m.in.: niszczarkę, aparat telefoniczny.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 133.874 zł, m.in.:



















materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń
zużycie gazu
konserwacja dźwigu towarowego
konserwacja platformy pionowej – windy
konserwacja krzesła przyschodowego
dozór techniczny 8 urządzeń
pomiary rezystencji i ochrony ppoż. na urządzeniach
konserwacja kotłowni gazowej, klimatyzatorów i systemu solarnego
konserwacja kasy fiskalnej
konserwacja ksero
konserwacja systemu oddymiania i systemu alarmowego
roczny przegląd obiektu
przegląd kominiarski
przegląd gaśnic i badanie wydajności instalacji hydrantowej
monitoring obiektu
przegląd elektryczny
naprawa zmywarek, chłodziarek, ksera, systemu oddymiania, platformy pionowej,
centrali telefonicznej
ubezpieczenie mienia
-

4.955
98.639
1.310
3.450
1.310
1.460
342
7.336
120
148
763
200
564
525
1.771
430
3.104
2.844

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu 1 mieszkania o pow. 36,3 m2 –
2.117 zł.
IV. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
Forma władania – trwały zarząd (dom spokojnej starości).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 142, 165/2 o łącznej powierzchni 16,5000 ha.
Wartość gruntów wykazana została na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

824.500 zł
1.748.791 zł
360.036 zł
2.933.327 zł
581.792 zł
468.838 zł
2.098 zł
3.986.055 zł
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 50.749 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 51.272 zł – zakupiono, m.in.:








sprzęt nagłaśniający.
kozetka, łóżko rehabilitacyjne, materace
meble
komputer
serwer
oprogramowanie
zmywarka

3.200
9.650
25.525
1.926
3.230
3.762
1.400

b) zmniejszenie – 523 zł – zlikwidowano: ogrzewacz wody i urządzenie wielofunkcyjne.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 370.611 zł:





















zakup oleju opałowego
podatek od nieruchomości
opłata roczna z tut. trwałego zarządu
ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
zużycie wody
ścieki płynne
odpady komunalne
zużycie energii elektrycznej
konserwacja sygnalizacji ppoż.
przegląd gaśnic
konserwacja wind i platformy
opłata z tytułu dozoru technicznego wind
konserwacja pieców co
przegląd systemu oddymiania
usługi kominiarskie
naprawa wind
materiały do bieżących remontów
(farby, kleje, tynk mozaikowy, gips, gładź szpachlowa, styropian)
pomiary elektryczne, przeglądy budynków, legalizacja wag,
przegląd kasy fiskalnej, przegląd podnośnika
rewaloryzacja parku (nasadzenia)
ubezpieczenie majątku

204.799
2.621
3.947
5.035
3.114
3.836
13.318
47.665
864
613
5.672
1.049
861
2.226
1.000
6.484
30.826
2.735
29.772
4.174

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 3.319 zł:





wynajem sali
dzierżawa garażu
dzierżawa gruntu
jednolita płatność obszarowa (tj. dopłata rolna)

100
600
1.134
1.485

V. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a
Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 2416, 2414/5, 2414/6, 4151/2, 4152 o łącznej powierzchni
1,4279 ha.
Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

197.984 zł
4.860.152 zł
456.029 zł
5.514.165 zł
40.262 zł
832.547 zł
30.888 zł
6.417.862 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 26.226 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 40.559 zł:
– ze środków budżetowych zakupiono – 22.313 zł – m.in.:


telewizor – 2 szt.

2.834
4








projektor
rzutnik
bieżnia elektryczna
ławka wielofunkcyjna
stół do tenisa
drabina podwójna – 2 szt.

2.299
1.453
2.826
1.106
1.072
1.373

– darowizna od Rady Rodziców – 16.354 zł – m.in.:






telewizor – 2 szt.
sprzęt muzyczny
kserokopiarka – 2 szt.
gablota aluminiowa
szafka – 4 szt.

2.798
3.148
7.444
750
1.070

– darowizna (meble) od firmy P.H.U. Małgorzata Wiśniewska-Szypulska z Wągrowca – 1.175 zł
– mienie (punkt dostępowy sieci bezprzewodowej) przekazane w związku z realizacją projektu „e-Szkoła –
Moja Wielkopolska” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego przez Województwo Wielkopolskie – Lidera projektu oraz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej –
Partnerów projektu – 717 zł.
b) zmniejszenie – 14.333 zł – zlikwidowano m.in. meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną kwotę 980 zł:
a) zwiększenie – 1.437 zł:
- ze środków budżetowych zakupiono 68 szt. książek
- darowizna od Rady Rodziców – 25 szt. książek

1.055
382

b) zmniejszenie – 457 zł – zlikwidowano 1.073 szt. książek.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 225.867 zł:

















gaz
energia elektryczna
woda
ścieki
wody opadowe
wywóz śmieci
ubezpieczenie mienia
przeglądy budynków
przegląd kotłowni
remont instalacji centralnego ogrzewania w szkole
naprawa monitoringu w szkole
naprawa oświetlenia
malowanie pomieszczenia przy wejściu do szkoły i korytarza
naprawa projektora
remont posadzki w trzech salach lekcyjnych
malowanie sali geograficznej

134.633
34.977
5.010
10.989
2.173
6.874
7.317
2.844
732
1.072
587
150
4.529
762
9.955
3.263

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 62.603 zł:









z tytułu najmu lokatorów budynku mieszkalnego
z tytułu najmu sal
odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat refundacji kosztów ogrzewania i wody
sprzedaż składników majątkowych (książki oddano na makulaturę)
wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokal mieszkalny–
refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej
wpłaty związane wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania,
wody i energii elektrycznej
wpływy za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu
(uszkodzenia murowanego śmietnika znajdującego się na terenie szkoły)

11.431
12.465
686
1.795
90
20.678
14.602
856

VI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1
Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe), ustanowiony na udziale wynoszącym 46112/74125
(tj. 0,2717 ha) części w nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4367 ha, stanowiącej współwłasność
ułamkową Powiatu Wągrowieckiego i Województwa Wielkopolskiego.
1. wartość gruntów
2. budynek o wartości

54.743 zł
882.364 zł
5

3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

41.500 zł
978.607 zł
13.511 zł
151.711 zł
2.675 zł
1.146.504 zł

Wartość budynku w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 198.571 zł
w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – budowa windy w budynku użyteczności publicznej
przy ul. Wierzbowej w Wągrowcu”. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych w kwocie
166.059 zł oraz środków pozyskanych z PFRON w kwocie 32.512 zł.
Zrealizowano następujące zadania:




opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
nadzór inwestorski
roboty budowlane

9.800
4.500
184.271

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 15.355 zł. Ze środków własnych zakupiono, m.in.:









meble (biurka, stoły, krzesła, sofa, fotel)
monitor – 2 szt.
niszczarka
notebook
radiomagnetofon
pomoce dydaktyczne
regał metalowy – 8 szt.
basen żabka

8.084
818
209
2.100
210
500
1.282
1.600

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 33.833 zł:










gaz
energia elektryczna
woda
ścieki
wywóz śmieci
ubezpieczenie mienia
przeglądy budynków i kotłowni
remont pracowni EEG
przegląd i naprawa sprzętu

16.834
7.242
511
1.219
1.368
1.253
1.015
2.583
1.808

VII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1
1. wartość pozostałych środków trwałych

79.082 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 2.846 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 4.065 zł – zakupiono:
 drukarka Brother DCP-J132W
 laptop Toshiba Satellite
 aparat cyfrowy

349
2.497
1.219

b) zmniejszenie – 1.219 zł – zlikwidowano, m.in.:
 drukarka Brother DCP-195C
 żagiel grot-fok
 odkurzacz Samsung

379
680
160

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 1.825 zł:




gaz, energia elektryczna, woda
wywóz śmieci
ubezpieczenie mienia

1.486
15
324

VIII. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

135.492 zł
333.805 zł
469.297 zł
6

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 4.350 zł
z tytułu zakupu zestawu komputerowego.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 90.171 zł.
a) zakupiono – 35.085 zł – m.in.:
 urządzenie wielofunkcyjne
2.450
 laptop
1.849
 kserokopiarka
3.075
 zestaw komputerowy – 3 szt.
10.462
 szafa wnękowa – 6 szt.
8.044
 klimatyzacja
2.250
 biurko
500
 krzesło obrotowe – 2 szt.
1.000
 programy (m.in. Rewizor GT – 2 szt., Anti Virus – 2 szt.)
3.432
b) przyjęto na stan mienie zlikwidowanej jednostki, tj. Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Skokach przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (m.in. komputer,
55.086
drukarko-kopiarka, meble, sprzęt AGD, sprzęt rekreacyjno-turystyczny dla dzieci) – protokół
zdawczo-odbiorczy z dnia 03.01.2014 r.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 21.200 zł – gaz, woda, energia elektryczna.
IX. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe)
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 56/7, 47, 51, 53, 59, 56/3, 48, 55/3, 6/3, 49 o łącznej
powierzchni 13,9644 ha.
Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1.wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

614.951 zł
2.267.703 zł
2.298.604 zł
5.181.258 zł
717.418 zł
1.258.461 zł
63.533 zł
7.220.670 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 31.787 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 39.714 zł:
– zakupiono – 35.314 zł, m.in.:








meble (kuchenne, krzesło, tablica korkowa)
3.945
sprzęt elektryczny (m.in.: czajnik, płyta Amica)
1.108
sprzęt audiowizualny (zestaw komputerowy, projektory, telewizory) 12.166
sprzęt sportowy (piłki, siatki, bramki)
7.328
sprzęt roboczy (m.in.: wkrętarka, sekatory)
1.297
sprzęt różny (m.in.: suszarka, mata, zlewozmywak)
3.283
pomoce naukowe (m.in.: aparat cyfrowy, głośniki)
1.940

– otrzymano nieodpłatnie od Wągrowieckiej Fabryki Mebli w Wągrowcu meble (narożnik wypoczynkowy,
meble kuchenne, kanapa) o wartości 4.400 zł;
b) zmniejszenie – 7.927 zł – zlikwidowano zużyte wyposażenie m.in.: meble, sprzęt elektryczny, powłoki,
prześcieradła.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się kwotę 6.637 zł,
w związku z zakupem 231 szt. książek.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 668.329 zł, m.in.:


remont budynku szkolno-administracyjnego
(roboty malarsko-remontowe, oblicowanie ścian, posadzki, korytarze, klatka schodowa,
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balustrady drewniane, poręcze, obudowa grzejników, stolarka drzwiowa), renowacja drzwi
wewnętrznych, wymiana okien na korytarzu
remont pomieszczeń internackich, klatek schodowych w budynkach internackich
(zakup farb, gipsu, cementu, kleju, drobnych art. montażowych, instalacyjnych,
elektrycznych i hydraulicznych)
części i materiały do bieżących napraw w ośrodku i szkole
(m.in.: mat. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie,
części do samochodów, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, sprzętu roboczego)
remont podłogi w świetlicy (szlifowanie i uzupełnianie luźnych płytek parkietowych),
szlifowanie i lakierowanie parkietu na grupie wychowawczej nr 1 oraz wymiana
wykładziny w pracowni komputerowej.
materiały remontowe zakupione w celu usunięcia szkód spowodowanych
zalaniem w pomieszczeniach internackich i użytkowanych przez PCPR – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej (farby, gipsy, płyty, pędzle, itp.)
wykonanie i montaż drzwi garażowych
usługi remontowe związane z awariami urządzeń i naprawą sprzętu
(samochód osobowy, samochód ciężarowy, antena tv, sprzęt biurowy, pralka,
magiel, piec c.o., kosa spalinowa, oczyszczalnia, hydrofornia)
konserwacja sprzętu, systemu alarmowego oraz kotłowni – piece gazowe
przeglądy budowlane i kominiarskie budynków, przygotowanie dokumentacji
kosztorysowej przeprowadzonego remontu budynku szkolno-administracyjnego,
przeglądy techniczne gaśnic, urządzeń biurowych
opłata za dozór techniczny urządzeń grzewczych w kotłowniach
zużycie energii elektrycznej
zakup gazu
ubezpieczenie mienia

191.787

12.044

14.571

11.285

2.786
4.795

7.630
9.909
10.429
1.089
2.291
53.523
323.015
16.254

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 18.618 zł, z tytułu:



czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
wpływy za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu
(zalanie, uszkodzenie sprzętu, szkoda komunikacyjna)

13.817
4.801

X. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35
1. wartość pozostałych środków trwałych

294.682 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 9.586 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 11.154 zł:
– ze środków budżetowych zakupiono m.in.: komputer, projektor – 2 szt. wyrzynarkę, wiertarkę, zszywacz elektryczny,
piłę stołową, wiertarko-wkrętarkę na łączną wartość 10.854 zł;
– otrzymano nieodpłatnie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy komputer o wartości 300 zł;
(Uchwała Nr 594/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06.02.2014 r.).

b) zmniejszenie – 1.568 zł – zlikwidowano: telewizor i pendrive.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 34.552 zł:





usługi elektryczne i hydrauliczne, wykonanie instalacji gazowej, materiały
na remonty wykonane we własnym zakresie: farby, kleje, gipsy, emulsje,
płytki na posadzkę, tynk mozaikowy (przystosowanie pomieszczenia na pracownię
kulinarną na III piętrze, remont korytarza i klatki schodowej oraz na malowanie pokoi). 20.592
energia elektryczna
8.426
woda
5.534

XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15
Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 72,0658 ha (w tym 3 działki
we współwłasności z Gminą Miejską o pow. ogólnej 0,8099 ha, gdzie dla Starostwa Powiatowego
powierzchnia wynosi 0,4050 ha)
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych

9.836.972 zł
6.916.888 zł
21.313.116 zł
38.066.976 zł
2.053.559 zł
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5. wartość pozostałych środków trwałych
6. finansowy majątek trwały
łączna wartość

923.821 zł
80.000 zł
41.124.356 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o 33,2017 ha,
a wartość gruntów zmniejszyła się o ogólną kwotę 4.910.572 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 8.109.812 zł – w związku z nabyciem z mocy prawa na podstawie art. 60 i 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U.
nr 133 poz. 872 ze zmianami) oraz na mocy umowy darowizny z Miastem i Gminą Gołańcz, nieruchomości
gruntowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego a zajętych pod drogi powiatowe.
Nieruchomości o łącznej powierzchni 46,5498 ha, wchodzą w skład niżej wskazanych dróg powiatowych:













droga 1560P Gołańcz - Lęgniszewo - Wapno
droga 1557P (Dobieszewo) - Oleszno - Gołańcz
droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo - Gruntowice
droga 1652P Roszkowo - Popowo Kościelne - Ruda Koźlanka
droga 1632P ul. Średnia w Wągrowcu
droga 1610P Wągrowiec - Marcinkowo - Sienno - Czekanowo
droga 1601P dr. woj. 190 - Kaliszany - Kaliszanki
droga 1611P Marcinkowo - Ochodza - Sarbia
droga 1612P Łaziska - Ochodza
droga 1621P ul. Berdychowska w Wągrowcu
droga 1656P Skoki - Glinno - Jagniewice - dr. pow. 1698P
droga 1590P Smuszewo - Podolin – Wapno

- zwiększenie powierzchni o 2,2916 ha – w związku z korektą spowodowaną błędem pisarskim w 2013 roku
w stosunku do nieruchomości pozostających we władaniu Starostwa Powiatowego.

b) zmniejszenie – 13.020.384 zł:
- ze stanu zdjęto i przekazano w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg nieruchomości zajęte pod
drogi powiatowe o łącznej powierzchni 80,7336 ha i wartości gruntu 13.014.384 zł (Decyzja Zarządu
Powiatu Wągrowieckiego Nr 2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz PT nr 1/2014 z dnia 21.01.2014r.):
























droga 1609P Wągrowiec (ul. Janowiecka) - Rąbczyn - Mirkowice - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
droga 1610P Wągrowiec (ul. Jankowska) - Marcinkowo - Sienno – Czekanowo
droga 1603P Łekno - Kołybki - Turza
droga 1600P Pawłowo Żońskie - Rybowo - Gołańcz (ul. Walki Młodych)
droga 1694P Mieścisko - Wiela - Gołaszewo - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
droga 1652P (dr. woj.) Roszkowo - Popowo Kościelne - Ruda Koźlanka
droga 1696P Mieścisko - Budziejewko - Budziejewo (dr. pow. 1697)
droga 1692P (dr. pow. 1609P) Żabiczyn - Zakrzewo – Mieścisko
droga 1602P Kamienica - Kopaszyn - Grylewo - Laskownica Mała - Krzyżanki
droga 1562P Gołańcz (ul. Lipowa) - Brzezno Stare - Łekno - Rąbczyn
droga 1593P Niemczyn - Werkowo
droga 1691P Mirkowice - Gruntowice - dr. pow.1580P
doga 1560P Gołańcz (ul. Klasztorna) - Czerlin - Lęgniszewo - Stołężyn - Wapno
droga 1489P (Budzyń) gr. pow. wągrowieckiego - Kamienica - Nowe - Bartodzieje - Wągrowiec (ul. Bartodziejska)
droga 1605P Kamienica - Sarbka - Żelice - Gr. Pow. Chodzieskiego – gr. pow. wągrowieckiego - Potulice Runowo - Jakubowo - gr. pow. obornickiego
droga 1558P Panigródz - dr. woj. 241
droga 1595P Międzylesie - Dąbrowa
droga 1592P Damasławek - Piotrkowice - gr. woj. kujawsko - pomorskiego (Paryż)
droga 1590P Smuszewo - Podolin – Wapno
droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo - Gruntowice
droga 1591P Turza - Piotrkowice
droga 1561P Morakowo - Czeszewo - Kujawki - Wapno
droga 1563P Laskownica Mała - Laskownica Wielka

- zdjęto ze stanu nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 461/2 o pow. 1,3095 ha i wartości 6.000 zł
i przekazano ją w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (Decyzja Zarządu
Powiatu Wągrowieckiego Nr 1/2014 z dnia 11 września 2014 r.).
Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 919.454 zł,
z tytułu:
- zwiększenia wartości budynku biurowego przy ul. Kościuszki 15 w związku z zakończeniem
inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu”
342.371
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- zwiększenie wartości budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 53 w związku z zakończeniem
inwestycji pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy siedzibie Wydziału
Komunikacji, Przychodni Lekarskiej, Szpitala Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Wągrowcu”
577.083
Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o ogólną kwotę 9.663.618 zł,
poprzez:
a) zwiększenie – 12.496.121 zł – przyjęcie budowli położonych na terenie powiatu na podstawie art. 60 i 73
ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(aktami notarialnymi oraz Decyzjami Wojewody Wielkopolskiego)
b) zmniejszenie – 22.159.739 zł - oddanie dróg w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg
w Wągrowcu (Decyzja Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz
PT nr 2/2014 z dnia 21.01.2014r.).
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną kwotę
184.709 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 215.546 zł – zakupiono:

















zestaw komputerowy (Wydział Geodezji)
zestaw komputerowy (Wydział Geodezji)
zestaw komputerowy (Wydział Geodezji)
notebook HP (Biuro Rady)
notebook HP (Wydział Organizacyjny)
serwer backup MINI
serwer backup MAX
switch Cisco
zestaw komputerowy (Starosta)
zestaw komputerowy (Wydział Geodezji)
zestaw komputerowy (Wicestarosta)
zestaw multimedialny
centrala telefoniczna
urządzenie wielkoformatowe do drukowania (Wydział Geodezji)
oprogramowanie VEdukacja (Wydział Oświaty)
moduł GEO-INFO 6 Inteliga (Wydział Geodezji)

3.931
5.300
5.300
3.122
3.122
15.000
26.000
3.044
3.878
3.878
3.878
5.412
22.999
40.000
5.000
65.682

b) zmniejszenie – 30.837 zł – zlikwidowano centralę telefoniczną.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 45.417 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 163.260 zł:
– ze środków własnych zakupiono m.in.: szafy, krzesła, fotel, gablotę wisząca, szlifierkę,
skaner ręczny, nawigację samochodową, laptop, drzwi wejściowe, młot wyburzeniowy,
oprogramowanie i licencje
– w ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” zakupiono
meble biurowe, szafy, biurka, fotele, zestawy komputerowe i drukarki
– przejęcie mienia zlikwidowanej jednostki, tj. Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Skokach (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.01.2014 r.)

43.050
65.124
55.086

b) zmniejszenie – 117.843 zł:
– zlikwidowano m.in.: regał, wykładziny, nawigację
– nieodpłatne przekazano do Komendy Policji w Wągrowcu prostownik
(Uchwała Nr 597/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06.02.2014 r.)
– przekazanie mienia (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki, meble) zakupionego w ramach
projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” na rzecz partnerów projektu,
tj. Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko
i Gminy Wapno
(Uchwała Nr 690/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.07.2014 r.
oraz Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11.12.2014 r.)
– przekazanie mienia zlikwidowanej jednostki, tj. Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Skokach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
(protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.01.2014 r.)

7.961
1.100

53.696

55.086

Wartość finansowego majątku trwałego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 20.000 zł w związku z udziałem członkowskim w Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. Powiat
Wągrowiecki jako członek założyciel Spółdzielni, w 2014 roku wniósł łączny wkład o wartości 50.000 zł,
z czego kwota 20.000 zł stanowiła wartość udziału członkowskiego, natomiast kwota 30.000 zł stanowiła
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wartość wpisowego. Kwota wpisowego nie wywiera wpływu na zwiększenie wartości finansowego majątku
trwałego.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 526.758 zł, m.in.:










remont w budynku przychodni ul. Kościuszki 55
(m.in. roboty elektryczne, wod-kan, wymiana i montaż drzwi)
remont archiwum
(m.in. wykonanie instalacji elektrycznej i c.o., zakup materiałów budowlanych
i przemysłowych do remontu)
opracowanie dokumentacji i studium wykonalności „Koncepcja budowy kotłowni ZOZ,
ZSP Nr 2, Przychodni oraz SOSW”
świadczenia eksploatacyjne (woda, energia, gaz, nieczystości)
monitoring obiektu
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ubezpieczenie mienia
naprawy, przeglądy, konserwacje urządzeń dźwigowych, biurowych, systemu alarmowego,
samochodów służbowych, budynków, klimatyzacji, sprzętu pożarniczego,
przewodów kominowych, remont dachu (Wydział Komunikacji)
zakup materiałów oraz usługi dot. remontu pomieszczeń, bieżących napraw zakup materiałów
oraz usługi dot. remontu pomieszczeń, bieżących napraw (m.in. płyty, farby, gips, zamki,
kleje, listwy, świetlówki, dorabianie kluczy, naprawy sprzętu, szlifowanie)

88.489
55.495

12.300
224.493
5.904
14.161
17.805

49.675

53.911

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 268.367 zł z tytułu:




czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
wpływów za trwały zarząd nieruchomościami
pozostałych źródeł (odsetki od wpłat po terminie czynszu najmu)

263.134
4.968
265

XII. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
razem

8.000 zł
69.812 zł
77.812 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 59 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 2.435 zł – zakupiono programy: Finanse i księgowość wersja 7.x.x i Płace i kadry wersja
7.x.x,
b) zmniejszenie – 2.494 zł - zlikwidowano:




program Norton Antywirus 2005 PL
program NOD 32
program płace i kadry

199
404
1.891

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 1.635 zł:




energia elektryczna
woda
naprawa sprzętu biurowego

1.286
226
123

XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe).
Jednostka zarządza nieruchomościami zlokalizowanymi w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 22 na działkach
nr 1878/1, 1885/3, 1888/1 o łącznej powierzchni 0,3605 ha.
Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynek o wartości
3. budowle o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
5. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

61.000 zł
237.027 zł
23.623 zł
321.650 zł
115.427 zł
893.430 zł
13.220 zł
1.343.727 zł
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 39.602 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 25.915 zł – zakupiono m.in.:











bramka do piłki ręcznej
notebook
odkurzacz – 3 szt.
pralka
radiomagnetofon – 7 szt.
szafy, szafki – 7 szt.
krzesła – 5 szt.
wieszak – 2 szt.
wykładziny – 4 szt.
zestaw komputerowy

2.800
1.099
990
1.349
1.549
3.210
1.182
2.020
2.043
1.738

b) zmniejszenie – 65.517 zł – zlikwidowano m.in.: aparat fotograficzny – 3 szt., aparat telefoniczny – 2 szt.,
garnki i naczynia kuchenne – 14 szt., instrumenty medyczne, radiomagnetofon – 6 szt., rzutnik, szafy –
8 szt., środki dydaktyczne, telewizor – 4 szt., zestaw komputerowy – 4 szt., programy komputerowe – 2 szt.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o ogólną kwotę
398 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 451 zł:





ze środków własnych zakupiono 2 szt. książek
ze środków dotacji celowej zakupiono 2 kpl.
podręczników dla klas pierwszych
darowizny – 2 szt. książek
nagrody za udział w konkursach – 7 szt. książek

145
173
20
113

b) zmniejszenie – 849 zł – zlikwidowano 778 szt. książek.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 192.459 zł, m.in.:


















naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
naprawa podłogi i położenie wykładziny w klasie I - III "U" oraz w klasie nr 5
malowanie powierzchni w pomieszczeniach dla wychowanków grup wychowawczych - internat
naprawy bieżące i konserwacje, m.in.: komputerów, gaśnic, sprzętu RTV i AGD
monitoring obiektów (internat i administracja SOSW, budynek szkoły)
środki czystości i artykuły gospodarcze
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ul. Janowiecka, ul. Kcyńska)
odprowadzenie ścieków, ul. Janowiecka 22
energia cieplna - ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22
energia elektryczna - szkoła, ul. Janowiecka 22
zużycie wody, ul. Janowiecka 22
opłaty eksploatacyjne z tytułu użyczenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć
z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy, ul. Kcyńska 48
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);
konserwacja, pomiary rezystancji, opłata za dozór techniczny – platforma schodowa
dla niepełnosprawnych
ubezpieczenie mienia
okresowe przeglądy budynków

843
4.398
2.017
7.442
4.600
9.826
3.552
1.658
37.754
2.976
806
15.564
87.888

2.056
1.407
738

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 6.802 zł:



z tytułu najmu i dzierżawy
z tytułu sprzedaży złomu

6.720
82

XIV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 556, 557, 559/5, 461/4, 461/6, 461/2 o łącznej powierzchni
8,1906 ha.
Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
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1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

152.829 zł
5.883.181 zł
96.901 zł
6.132.911 zł
788.131 zł
1.101.155 zł
34.613 zł
8.056.810 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o 1,3095 ha, a wartość
gruntów zwiększyła się o ogólną kwotę 6.000 zł, w związku z przekazaniem przez Zarząd Powiatu
Wągrowieckiego w trwały zarząd działki nr 461/2 (Decyzja Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 1/2014
z dnia 11 września 2014 r.).
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o kwotę 23.892 zł
w związku z likwidacją kombajnu zbożowego (Uchwała Nr 588/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23.01.2014 r.).
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 10.211 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 23.912 zł:
- zakupiono ze środków budżetowych – 21.782 zł – m.in.:
 opryskiwacz ciągnikowy
2.100
 kosiarka dyskowa
10.600
 rozsiewacz dwutarczowy
3.500
 lodówka – 2 szt.
1.701
- darowizny od Rady Rodziców– 2.130 zł: pralka, lodówka, sprzęt sportowy.

b) zmniejszenie – 13.701 zł:
- zlikwidowano – 13.401 zł – m. in.: sprzęt komputerowy, sprzęt rtv.
- nieodpłatnie przekazano do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy komputer o wartości 300 zł;
(Uchwała Nr 594/2014 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06.02.2014 r.).

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 521 zł,
w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców (70 szt. książek).
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 210.280 zł:





materiały do wyremontowania: biur w księgowości, korytarza; przystosowanie
pomieszczenia do obróbki wstępnej przy pracowni technologii żywienia
(drzwi, materiały malarskie i elektryczne, panele podłogowe)
energia elektryczna
woda
gaz

6.562
38.700
8.008
157.010

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 15.249 zł:



wynajem i dzierżawa (czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)
wynajem ciągnika z przyczepą

14.969
280

XV. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53
Forma władania – trwały zarząd (zarządzanie drogami powiatowymi).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 3436/2, 3424/15, 3424/13 o łącznej powierzchni 0,5921 ha
o wartości 59.953 zł.
Jednostka posiada również w nieodpłatnym trwałym zarządzie działki gruntu wchodzące w skład dróg
powiatowych o pow. łącznej 288,4434 ha i wartości 49.228.272 zł. Łączna powierzchnia gruntów wynosi
289,0355 ha o wartości 49.288.225 zł.
Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania
decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynek o wartości

49.288.225 zł
44.465 zł
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3. budowle o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

117.974.656 zł
167.307.346 zł
973.836 zł
118.331 zł
168.399.513 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r. zwiększyła się o 80,7336 ha
a wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 13.014.384 zł w związku z przekazaniem przez Starostwo
Powiatowe w Wągrowcu nieruchomości gruntowych stanowiących drogi powiatowe w trwały zarząd na
rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu: (Decyzja Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 2/2013
z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz PT nr 1/2014 z dnia 21.01.2014r.)
























droga 1609P Wągrowiec (ul. Janowiecka) - Rąbczyn - Mirkowice - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
droga 1610P Wągrowiec (ul. Jankowska) - Marcinkowo - Sienno – Czekanowo
droga 1603P Łekno - Kołybki - Turza
droga 1600P Pawłowo Żońskie - Rybowo - Gołańcz (ul. Walki Młodych)
droga 1694P Mieścisko - Wiela - Gołaszewo - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
droga 1652P (dr. woj.) Roszkowo - Popowo Kościelne - Ruda Koźlanka
droga 1696P Mieścisko - Budziejewko - Budziejewo (dr. pow. 1697)
droga 1692P (dr. pow. 1609P) Żabiczyn - Zakrzewo – Mieścisko
droga 1602P Kamienica - Kopaszyn - Grylewo - Laskownica Mała - Krzyżanki
droga 1562P Gołańcz (ul. Lipowa) - Brzezno Stare - Łekno - Rąbczyn
droga 1593P Niemczyn - Werkowo
droga 1691P Mirkowice - Gruntowice - dr. pow.1580P
doga 1560P Gołańcz (ul. Klasztorna) - Czerlin - Lęgniszewo - Stołężyn - Wapno
droga 1489P (Budzyń) gr. pow. wągrowieckiego - Kamienica - Nowe - Bartodzieje - Wągrowiec (ul. Bartodziejska)
droga 1605P Kamienica - Sarbka - Żelice - Gr. Pow. Chodzieskiego – gr. pow. wągrowieckiego - Potulice Runowo - Jakubowo - gr. pow. obornickiego
droga 1558P Panigródz - dr. woj. 241
droga 1595P Międzylesie - Dąbrowa
droga 1592P Damasławek - Piotrkowice - gr. woj. kujawsko - pomorskiego (Paryż)
droga 1590P Smuszewo - Podolin – Wapno
droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo - Gruntowice
droga 1591P Turza - Piotrkowice
droga 1561P Morakowo - Czeszewo - Kujawki - Wapno
droga 1563P Laskownica Mała - Laskownica Wielka

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o ogólną kwotę
66.080.834 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 26.062.099 zł:
- przyjęcie na stan wykonanych budowli – 3.902.360 zł:













nawierzchnia asfaltowa – m. Dąbrowa (droga nr 1580P)
ścieżka pieszo-rowerowa – m. Gołańcz (droga nr 1562P)
zatoka parkingowa – m. Łekno (droga nr 1603P)
nawierzchnia asfaltowa – m. Laskownica Mała (droga nr 1602P)
chodnik – m. Gołańcz (droga nr 1600P)
nawierzchnia asfaltowa – m. Ochodza (droga nr 1611P)
chodnik – m. Gołańcz (droga nr 1560P)
chodnik – m. Laskownica Wielka (droga nr 1563P)
chodnik – m. Kujawki (droga nr 1561P)
chodnik – m. Mirkowice (droga nr 1609P)
chodnik – m. Popowo (droga nr 1695P)
chodnik – m. Damasławek (droga nr 1592P)

2.165.778
545.258
49.717
412.891
106.101
291.666
48.624
37.834
29.931
54.477
25.109
134.974

- przyjęcie na stan dróg przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (Decyzja Zarządu Powiatu
Wągrowieckiego Nr 2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz PT nr 2/2014 z dnia 21.01.2014r.) –
22.159.739 zł:










nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1609P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1610P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1603P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1600P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1694P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1652P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1696P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1692P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1602P

896
3.150
2.637.107
969.429
1.813.125
919.950
1.194.173
490.500
4.284.513
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nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1562P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1593P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1691P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1560P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1489P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1605P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1558P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1595P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1592P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1590P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1606P
nawierzchnia asfaltowa – droga nr 1561P

1.128.475
1.215.250
106.355
1.967.883
894.923
344.247
1.061.957
267.450
724.022
82.698
761.591
1.292.045

b) zmniejszenie – 92.142.933 zł – w związku z korektą wartości budowli z 115.621.556 zł na 23.478.623 zł
spowodowaną omyłką pisarską w części Decyzji Nr 1/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia
16.02.2012 r.
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 104.976 zł.
Zakupiono:




samochód dostawczy
przecinarka asfaltu
głowica bijakowa

74.767
5.609
24.600

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 10.795 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 11.888 zł – zakupiono ze środków własnych:







kosa spalinowa
skrzynia podwieszana
poziomica
alkomat
przecinarka
program komputerowy – 2 szt.

1.282
1.250
712
2.300
3.444
2.900

b) zmniejszenie – 1.093 zł – zlikwidowano programy komputerowe.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 314.062 zł:









remont pojazdów i sprzętu
remont budynku
zakup paliwa
energia elektryczna
podatek od nieruchomości
opłata za zarząd gruntami
ubezpieczenie mienia i OC
gaz ziemny

94.456
13.259
156.372
6.538
5.704
1.022
21.446
15.265

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 11.989 zł:



sprzedaż drewna opałowego
wpływy za odszkodowania z tyt. szkód w mieniu

11.489
500

XVI. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74
1. budynek o wartości
2. budowle o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

27.599 zł
8.842 zł
36.441 zł
22.373.076 zł
267.128 zł
22.676.645 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 894.957 zł:
a) ze środków własnych zakupiono – 21.125 zł:



kserokopiarka
klimatyzator

9.477
11.648

b) darowizna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 97.228 zł:
 inkubator
 lampa do fototerapii
 stanowisko do resuscytacji
15

27.000
8.970
39.000

 miernik bilirubiny
 kardiomonitor
c) inwestycje w obcych środkach trwałych – 776.604 zł:




10.500
11.758

dobudowa łącznika pomiędzy budynkiem po byłej pralni a budynkiem ZOL,
rozbudowa budynku po byłej pralni o salę dziennego pobytu oraz przebudowa
pozostałych pomieszczeń
(w tym dotacja z Powiatu Wągrowieckiego – 717.000 zł)
budowa parkingu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
(dotacja z Powiatu Wągrowieckiego – 44.000 zł)

732.604
44.000

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 346 zł z tytułu zakupu pulsoksymetru.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 3.050 zł – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji
gazów medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Paliatywnym.

XVII. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
3. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

38.360 zł
120.249 zł
420.341 zł
578.950 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się
o kwotę 9.831 zł. Zakupiono:
 aparat cyfrowy Nikon Coolpix P 530
1.180




regały biblioteczne – 2 szt.
zestaw komputerowy
odkurzacz Zelmer

5.307
3.124
220

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę
18.084 zł:
- zakupiono – 17.800 zł:


z środków budżetowych – 7.900 zł – 796 szt. woluminów,
z dotacji Biblioteki Narodowej – 9.900 zł – 445 szt. woluminów,


- darowizny – 284 zł: broszury – 11 szt., książki – 273 szt.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 29.630 zł:





środki na konserwacje
środki czystości
energia cieplna
zakup materiałów konserwacyjnych

1.700
1.230
24.000
2.700

XVIII. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22
1. budynek o wartości
2. budowla o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

977.391 zł
10.000 zł
987.391 zł
790.772 zł
472.105 zł
2.250.268 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zwiększyła się o kwotę 35.148 zł
z tytułu:
a) ze środków Funduszu Pracy zakupiono notebook – 4 szt. o łącznej wartości 21.142 zł.
b) nieodpłatnie otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zestaw komputerowy
o wartości 14.006 zł.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 wzrosła o ogólną
kwotę 51.988 zł:
a) zwiększenie – 58.411 zł - ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych zakupiono m. in.:




zestaw komputerowy – 5 szt.
drukarka – 6 szt.
zasilacz ups – 2 szt.

13.155
10.074
5.158
16








monitor – 6 szt.
skaner – 2 szt.
niszczarka – 3 szt.
telefon – 5 szt.
meble
oprogramowanie – 10 szt.

3.414
4.598
1.902
1.004
12.965
6.090

b) zmniejszenie – 6.423 zł:
- zlikwidowano pozostałe środki trwałe (m.in. meble, niszczarkę) o wartości 1.337 zł
(Uchwała Nr 573/2013 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2013 r.).
- przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu meble biurowe o wartości 5.086 zł
(Uchwała Nr 572/2013 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2013 r.).

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 48.586 zł:








zakup materiałów gospodarczych, środków czystości
gaz, woda, energia elektryczna
przegląd, konserwacja i naprawa samochodu; przegląd i konserwacja systemu
monitorowania; przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek; przegląd gaśnic;
przegląd i naprawa kotła gazowego; przegląd kominiarski, przegląd budynku;
przegląd klimatyzacji; wymiana lamp oświetleniowych, pozostałe naprawy
dozór i ochrona mienia; wody opadowe i ścieki; gospodarowanie odpadami;
czyszczenie kanalizacji
ubezpieczenie mienia
podatek od nieruchomości

3.042
17.331

14.700
4.280
4.375
4.858

XIX. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
3. wartość zbiorów bibliotecznych
łączna wartość

24.125 zł
260.571 zł
153 zł
284.849 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 4.166 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 7.826 zł:
- zakupiono – 4.776 zł: lodówkę, niszczarkę – 2 szt., szafy – 3 szt.
- darowizny – 3.050 zł: rower górski – 3 szt. , trampolina, odkurzacz, mikrofalówka, maszyna do szycia.

b) zmniejszenie – 11.992 zł – zlikwidowano m.in.: łóżka – 12 szt., komputery – 2 szt., sprzęt RTV i AGD.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 3.303 zł:





remont instalacji grzewczej
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
remont stolarki meblowej
naprawa sprzętu gospodarczego

750
864
664
1.025

XX. Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Skokach, ul. Rakojedzka 20
1. wartość pozostałych środków trwałych

0 zł

Z dniem 31.12.2013 r. nastąpiła likwidacja placówki na podstawie Uchwały NR XXXV/239/2013 Rady
Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie likwidacji Rodzinnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Skokach. Mienie zlikwidowanej jednostki zostało przyjęte na stan Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu w 2014 roku (m.in. komputer, drukarko-kopiarka, meble, sprzęt AGD, sprzęt
rekreacyjno-turystyczny dla dzieci) – protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.01.2014 r.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO INFORMACJI
O STANIE MIENIA POWIATU WĄGROWIECKIEGO

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Powierzchnia gruntów

406,9883 ha

Wartość gruntów

61.811.244 zł

Wartość budynków

39.998.756 zł

Wartość budowli

143.317.942 zł

Wartość środków trwałych

29.894.105 zł

Wartość pozostałych środków trwałych

11.423.195 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych

680.936 zł

Majątek finansowy

80.000 zł

287.206.178 zł

Razem
Dochody Powiatu:
 Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy

445.820 zł

 Wpływy za trwały zarząd

4.968 zł

 Pozostałe wpływy (m.in.: odszkodowania z tyt. szkód w mieniu,
odsetki od wpłat po terminie, sprzedaż drewna)

56.124 zł

506.912 zł

Razem
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