Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 471/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU WĄGROWIECKIEGO
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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
6.483.449 zł
683.368 zł
7.488.857 zł
1.036.571 zł
2.203.815 zł
86.576 zł
10.815.819 zł

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o 66.225 zł w związku
z przeprowadzoną adaptacją pomieszczenia w budynku warsztatów na bufet szkolny.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 84.829 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 84.149 zł:
- ze środków budżetowych zakupiono – 63.525 zł:


oprogramowanie
(Windows Pro 10, Microsoft Office Standard 2016, Windows Serwer CAL)
 wyposażenie i pomoce dydaktyczne
- nieodpłatnie otrzymano – 20.624 zł:
 5 licencji na Microsoft Office Standard 2013
 pozostały sprzęt i pomoce dydaktyczne
(m. in. meble i sprzęt komputerowy od Rady Słuchaczy i Woj. Związku Pszczelarzy)

1.937
61.588
1.450
19.174

b) zmniejszenie – 168.978 zł – zlikwidowano mi.in:




zużyty sprzęt komputerowy (m.in. tablet, ups, 3 laptopy)
sprzęt audiowizualny (m.in. telewizor, pulpit dotykowy, jednostka centralna – 2 szt.)
sprzęt i pomoce dydaktyczne
(m.in. maszyna do szycia 4 szt. kuchenka 3 szt., stół do ping-ponga 3 sz.)

68.197
30.416
11.913

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną kwotę 2.652
zł, poprzez:
a) zwiększenie – 2.682 zł:



ze środków budżetowych zakupiono 5 szt. książek
nieodpłatnie otrzymano od Rady Słuchaczy 72 szt. książek

238
2.444

b) zmniejszenie – 30 zł – wyksięgowano mylnie zaksięgowaną kwotę na stan biblioteki.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 409.106 zł:







energia elektryczna
gaz
woda
ścieki, wody opadowe, odpady komunalne
środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów
ubezpieczenie mienia, nadzory, przeglądy

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 81.324 zł:
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77.739
149.132
10.665
46.226
45.703
79.641








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
i stoisko banku PEKAO
sprzedaż złomu

15.360
5.614
29.104
30.562
549
135

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
3.819.776 zł
51.267 zł
4.139.043 zł
185.524 zł
1.154.172 zł
34.179 zł

łączna wartość

5.512.918 zł

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o kwotę 18.336 zł w
związku z przebudową instalacji centralnego ogrzewania (dokumentacja techniczna i prace związane z
wykonaniem przyłącza do sieci gazowej).
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 7.972 zł:
a) zwiększenie – 8.650 zł – m.in.:
 drukarkę KYOCERA P 2035 D
554
 radiomagnetofony
503
 kserokopiarka
500
 lodówka
559
 waga
1.024
 meble
3.665
b) zmniejszenie - 678 zł – zlikwidowano meble.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną kwotę 305 zł:
- zwiększenie – 317 zł – zakupiono 42 woluminy, otrzymano w darowiźnie 17 woluminów,
- zmniejszenie – 12 zł– zlikwidowano 321 woluminów.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 218.926 zł:





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

2.104
4.678
7.054
205.090

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 47.907 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.
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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
427.955 zł
6.760.950 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną
kwotę 7.445 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 8.481 zł – zakupiono ze środków bieżących, m.in.: niszczarkę, 2 czajniki bezprzewodowe,
1 monitor, zestaw komputerowy, UPS, urządzenie wielofunkcyjne, 2 drukarki, 3 lampki biurowe
b) zmniejszenie – 1.036 zł – zlikwidowano m.in.: niszczarkę, drukarkę, UPS 3 czajniki bezprzewodowe.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 137.450 zł, m.in.:




















wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń
zużycie gazu
konserwacja dźwigu towarowego
konserwacja platformy pionowej – windy
konserwacja krzesła przyschodowego
dozór techniczny 1 urządzenia
konserwacja kotłowni gazowej, klimatyzatorów i systemu solarnego
konserwacja systemu oddymiania i systemu alarmowego
konserwacja i naprawa ksero
przegląd kominiarski
roczny przegląd budynku
przegląd gaśnic i badanie wyd. inst. hydraulicznej
monitoring obiektu
przegląd instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne i ośw. awaryjnego
naprawa zmywarki, chłodziarki, lady chłodniczej, awarii ins. Wod. – kan
w pokojach wychowanków
remont kotłowni
wymiana zaworów termostatycznych na elektroniczne
ubezpieczenie mienia

2.272
82.662
1.310
3.565
1.468
1.230
919
1.004
406
564
200
475
1.033
1.948
1.261
33.050
1.410
2.186

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
606.820 zł
567.559 zł
2.098 zł
4.109.804 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się o kwotę 750 zł,
poprzez likwidację urządzenia abonenckiego (AVIZO).
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 23.293 zł:
a) zwiększenie - 35.644 zł
- zakupiono m.in.:
 łóżko rehabilitacyjne
2.150
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meble pokojowe (komody, stoły, szafy, krzesła)
sprzęt kuchenny
stoliki przyłóżkowe
zmywarka do naczyń
łóżka, tapczany
wózek sprzątający
ławki parkowe drewniane
telewizor
sprzęt rehabilitacyjny - aparat do terapii uciskowej
rowerek rehabilitacyjny

b) zmniejszenie - 12.351 zł
- zlikwidowano m.in.:
 telewizory
 telefony
 pokrowce, materace (10 sztuk)
 meble
 sprzęt kuchenny
 prasowalnica Łucznik
 pralka
 młot udarowy

10.696
2.161
610
3.499
1.697
1.931
3.321
1.249
2.424
979

3.497
772
1.560
2.547
1.469
500
883
419

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 328.315 zł:























zakup oleju opałowego
podatek od nieruchomości
opłata roczna z tyt. trwałego zarządu
ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
zużycie wody
ścieki płynne
odpady komunalne
zużycie energii elektrycznej
konserwacja sygnalizacji ppoż.
przegląd gaśnic
konserwacja wind i platformy
przegląd systemu oddymiania
usługi kominiarskie
naprawa wind
przegląd kotłowni olejowej
przegląd i remont środków transportu
materiały do bieżących remontów
(kleje, farby, lakiery, cement, płytki podłogowe)
pomiary elektryczne
remont systemu przyzywowego
czyszczenie stawu
ubezpieczenie majątku
prace remontowo-montażowe (remont gabinetu doraźnej pomocy,
remont korytarza, wykonanie przyłącza telefonicznego

134.789
2.864
3.947
2.914
9.060
7.477
13.318
46.309
864
273
6.547
2.226
1.000
1.620
861
1.568
24.780
855
14.669
15.000
2.584
34.768

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 4.978 zł:





wynajem sali
dzierżawa gruntu i garażu
wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
jednolita płatność obszarowa (tj. dopłata rolna)

500
1.802
646
2.030
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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
23.385 zł
893.444 zł
48.003 zł
6.478.997 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyła o kwotę 16.877 zł
z powodu likwidacji projektora.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną
kwotę 41.444 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 45.215 zł – ze środków budżetowych zakupiono, m.in.:
 zestaw komputerowy
3.443
 lodówka
599
 szafa garderobiana
1.283
 waga SECA ze wzrostomierzem
1.500
 szafa lekarska - szt. 2
2.814
 niszczarka
599
 drukarka szt. 1
998
 serwer, podserwer
7.777
 17 komputerów
11.900
 system Finansowo-Księgowy - szt. 1
1.230
b) zmniejszenie – 3.771 zł – zlikwidowano m.in.: meble, tablice i sprzęt komputerowy.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o kwotę
15.000 zł z tytułu zakupu 567 szt. książek.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 173.728 zł, m.in.:










gaz
energia elektryczna
woda
ścieki
wody opadowe
wywóz śmieci
ubezpieczenie mienia
przeglądy budynków
przegląd kotłowni

105.148
33.242
5.777
12.102
2.173
6.830
4.102
3.404
950

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 53.369 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
wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokal mieszkalny–
refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej
5

13.226
12.740
180
167
19.151



wpłaty związane z wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania,
wody i energii elektrycznej

7.905

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

54.743 zł
882.364 zł
41.500 zł
978.607 zł
13.511 zł
155.896 zł
2.675 zł
1.150.689 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną
kwotę 1.405 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 2.672 zł – ze środków budżetowych zakupiono m.in.:




drukarka
fotel obrotowy
system Finansowo – księgowy

589
399
1.230

b) zmniejszenie – 1.267 zł – zlikwidowano m.in.: drukarkę, aparat fotograficzny, dyktafon.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 35.158 zł:









gaz
energia elektryczna
woda
ścieki
wywóz śmieci
ubezpieczenie mienia
przegląd budynku
przegląd kotłowni

15.101
11.659
660
1.480
1.368
912
3.547
431

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

83.876 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o ogólną kwotę 4.927 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 4.927 zł – ze środków budżetowych zakupiono:





mikrofony
mikser
.
monitor
system finansowo – księgowy

948
2.349
400
1.230

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 1.723 zł:



gaz, energia elektryczna, woda
ubezpieczenie mienia

1.465
258
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VIII. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

135.492 zł
367.022 zł
502.514 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 12.828 zł. Zakupiono, m.in.:





zestaw komputerowy szt. 2
laptopy szt. 2
UPS
programy (m.in. Rewizor GT, Anti Virus)

6.222
4.698
209
1.699

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 20.264 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
723.889 zł
1.289.116 zł
89.624 zł
7.283.887 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się o kwotę 6.471 zł
w wyniku zakupu patelni elektrycznej.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną
kwotę 9.412 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 20.765 zł:
– zakupiono – 15.165 zł, m.in.:







meble
naczynia kuchenne
sprzęt elektryczny (pralka, drukarka)
sprzęt audiowizualny
sprzęt różny (m.in.: mata ochronna, filtr, mata, waga)
pomoce naukowe

5.026
848
3.118
1.505
2.844
1.675

– otrzymano nieodpłatnie m.in.: materace, kajaki o łącznej wartości 5.600 zł;
b) zmniejszenie – 11.353 zł:
- zlikwidowano – m.in.






naczynia kuchenne (talerze)
meble (ława, biurko, krzesło, stolik zabiegowy)
sprzęt elektryczny (m.in.: żelazko, pralka, drukarka)
sprzęt audiowizualny (telewizory, dyktafon, kolumny, radio zodiak)
materiały (dywan, powłoki, prześcieradła, materace)

278
138
2.436
4.802
3.693

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną 19.756 zł.
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Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 414.910 zł:
 zakup drobnych materiałów remontowych, stolarskich i elektrycznych do naprawy
samochodu służbowego, sprzętu roboczego (lodówki, pralki, maszyny do szycia,
ksero, laminatora, sprzęgła w oczyszczalni), przeprowadzenia remontu
gabinetu dyrektora ds. szkolenia, usługi remontowe i naprawcze związane z awariami
urządzeń i naprawą sprzętu oraz usługa konserwacyjna instalacji elektrycznej
 wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych
 wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego
 roczny przegląd budowlany i kosztorys remontów
 wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków
 badanie ścieków i wody
 usługi konserwacji sprzętu, systemu alarmowego, kserokopiarki oraz kotłowni
 usługi związane z włączeniem oczyszczalni – projekt likwidacji i rekultywacji terenu.
 usługa podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 przeglądy techniczne gaśnic urządzeń biurowych, pojazdów
 usługi kominiarskie
 opłata za korzystanie ze środowiska
 zużycie energii elektrycznej
 zakup gazu
 ubezpieczenie mienia

23.405
6.820
2.700
2.608
4.136
5.262
10.143
8.856
6.274
590
1.000
1.014
50.891
284.281
6.930

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 10.382 zł, z tytułu:




najmu i dzierżawy składników majątkowych
odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu
sprzedaży złomu

9.784
12
586

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

393.030 zł
24.218 zł
417.248 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną
kwotę 72.727 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 76.985 zł:
– ze środków budżetowych zakupiono m.in.: meble, zestawy komputerowe, kopiarkę, sprzęt AGD, projektor
multimedialny - 74.385 zł
- otrzymano nieodpłatnie od SOSW 4 telewizory o wartości 2.600 zł – Uchwała Zarządu Powiatu
Wągrowieckiego Nr 331/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.
b) zmniejszenie – 4.258 zł – zlikwidowano, m.in.: kopiarkę, meble (szafy, stolik)
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o kwotę
17.860 zł:
- zakupiono książki o wartości 17.057 zł,
- otrzymano nieodpłatnie książki o wartości 803 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 197.916 zł:








zakup materiałów remontowych i prace remontowe:
remont łazienek i wc oraz innych pomieszczeń
naprawa drzwi, okien, dachu
naprawa instalacji elektrycznej
naprawa monitoringu i domofonu
energia elektryczna
woda

16.037
140.433
2.397
3.997
653
27.886
6.512

XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15
Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 24,2339 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

1.667.632 zł
7.274.107 zł
8

3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. finansowy majątek trwały
łączna wartość

6.437.753 zł
15.379.492 zł
2.153.369 zł
1.043.909 zł
80.000 zł
18.656.770 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się o 47,9300 ha,
a wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 8.183.776 zł w związku z:
a) zwiększenie o kwotę 15.406.655 zł
 przyjęcie na stan gruntów stanowiących drogi powiatowe – nabycie z mocy prawa – Decyzje
Wojewody Wielkopolskiego wydane na podstawie art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 przyjęcie na stan gruntu przeznaczonego pod drogę powiatową – nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych, na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 8019/2016 z dnia 20.12.2016r (działka w
Gruntowicach)
 przyjęcie na stan nieruchomości gruntowych, zajętych pod drogi publiczne, w związku
z wygaszeniem trwałego zarządu ustanowionego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
(Droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo – Gruntowice, Droga 1632
ul. Średnia w Wągrowcu)
b) zmniejszenie o kwotę 23.590.431 zł
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu gruntu położonego
w Bartodziejach na podstawie decyzji nr 1/2016 z dnia 21.01.2016r. (działka nr 25/3 o pow. 0,0981 ha zajętą
pod budowę ścieżki rowerowej)
- przekazanie na mocy aktu notarialnego z dnia 27.05.2016r. Repertorium A nr 3308/2016 nieruchomości
gruntowych zajętych pod drogę publiczną do Gminy Miejskiej Wągrowiec (ul. Średnia w Wągrowcu)
- przekazanie na mocy aktu notarialnego z dnia 27.07.2016r. Repertorium A nr 4739/2016 nieruchomości
gruntowych zajętych pod drogę publiczną do Gminy Damasławek (zmiana kategorii drogi na gminną w
miejscowości Gruntowice i Stępuchowo)
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu gruntów stanowiących drogi
powiatowe na podstawie decyzji nr 4/2016 z dnia 14.07.2016r. według wykazu:
 Droga 1489P (Budzyń)gr. pow. wągrowieckiego - Kamienica - Nowe - Bartodzieje – Wągrowiec
 Droga 2034P (Budziszewko) gr. pow. wągrowieckiego - Skoki (ul. Rogozińska)
 Droga 2397P (Długa Goślina) gr. pow. wągrowieckiego - Skoki (ul. bez nazwy)
 Droga 1557P (Dobieszewo) gr. woj. wielkopolskiego - Oleszno - Gołańcz (ul. Osada)
 Droga 1562P Gołańcz (ul. Lipowa) - Brzeźno Stare - Łekno - Rąbczyn
 Droga 1563P Laskownica Mała - Laskownica Wielka
 Droga 1581P Wapno - Srebrna Góra
 Droga 1593P Niemczyn - Werkowo
 Droga 1652P (dr. woj. 196) Roszkowo - Popowo Kościelne - Ruda Koźlanka
 Droga 1600P Pawłowo Żońskie - Rybowo - Gołańcz (ul. Walki Młodych)
 Droga 1603P Łekno - Kołybki - Turza
 Droga 1612P Łaziska - Ochodza
 Droga 1604P Wiśniewo - Smuszewo - Mokronosy
 Droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo – Gruntowice
 Droga 1607P Potulice - Rudnicze - Wągrowiec (ul. Bobrownicka)
 Droga 1560P Gołańcz (ul. Klasztorna) - Czerlin - Lęgniszewo - Stołężyn - Wapno
 Droga 1601P dr.woj.190 - Kaliszany - Kaliszanki
 Droga 1653P Skoki (ul Parkowa 1) - Rościnno - Lechlin - Roszkowo
 Droga 1654P Skoki (ul. Rakojedzka) - Rakojady - Kakulin - Kuszewo - Jaroszewo - Kłodzin - gr.
pow. Gnieźnieńskiego (Łopienno)
 Droga 1611P (dr.pow.1610P) Marcinkowo - Ochodza - Sarbia
 Droga 1655P Skoki (ul. bez nazwy) - Raczkowo - Jabłkowo
 Droga 1605P Kamienica - Sarbka - Żelice - gr. pow. chodzieskiego - gr. pow. wągrowieckiego Potulice - Runowo - Jakubowo - gr. pow. chodzieskiego
 Droga 1660P Sławica - Niedźwiedziny - Dzwonowo - gr. pow. poznańskiego (Zielonka)
 Droga 2022P (Tarnowo) gr. pow. wągrowieckiego - Potulice
 Droga 1659P Rejowiec - Stawiany - Pawłowo Skockie
 Droga 1657P Glinno - Bliżyce - Wysoka - Pawłowo Skockie
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Droga 1691P Mirkowice - Gruntowice - dr. pow. 1580P
Droga 1694P Mieścisko - Wiela - Gołaszewo - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
Droga 1698P Popowo Kościelne - Kuszewo - Jabłkowo - gr. pow. gnieźnieńskiego (Rybno Wielkie)
Droga 1626P ul. Lipowa Wągrowiec
Droga 1627Pul. Nad Nielbą Wągrowiec
Droga 1610P Wągrowiec (ul. Jankowska) - Marcinkowo - Sienno - Czekanowo
Droga 1558P Panigródź - dr. woj. 241
Droga 1602P Kamienica - Kopaszyn - Grylewo - Laskownica Mała - Krzyżanki
Droga 1490P (Brzeźno Nowe) gr. pow. Wągrowieckiego - Żelice - Rudnicze
Droga 2032P (Sierniki) gr. pow. wągrowieckiego - Przysieka
Droga1554P Smogulec - gr. woj. kujawsko - pomorskiego (Smogulecka Wieś)
Droga 1656P Skoki (ul. Antoniewska) - Glinno - Jagniewice - dr. pow. 1698P
Droga 1590P Smuszewo - Podolin - Wapno

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyła się o kwotę 14.875.363 zł
poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 13.842.362 zł
 przyjęcie na stan budowli stanowiących drogi powiatowe w związku z nabyciem na podstawie:
między innymi art. 60, art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną
b) zmniejszenie o kwotę 28.717.725 zł
 przekazaniem na mocy aktu notarialnego z dnia 27.05.2016r. Repertorium A nr 3308/2016 budowli
wchodzących w skład drogi publicznej ul. Średnia w Wągrowcu do Gminy Miejskiej Wągrowiec na
łączną kwotę 2.709.844 zł
 przekazaniem w trwały zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu budowli na terenie 39
dróg powiatowych na podstawie decyzji nr 4/2016 z dnia 14.07.2016r. na łączną kwotę
26.007.881 zł
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną kwotę 82.930 zł,
poprzez zakup:
 UTM urządzenie zabezpieczające sieć komputerową w Starostwie Powiatowym
12.889
 klimatyzacja do serwerowni
5.800
 zestawy komputerowe
44.660
 kserokopiarkę Konica Minolta c 227 (PODGiK)
10.799
 program komputerowy do obsługi systemu koordynacji inwestycji (Starostwo Powiatowe
oraz jednostki podległe)
8.782
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 29.287 zł.
a) zwiększenie o kwotę 30.087 zł poprzez:
 zakupy: niszczarek, laptop, ławka, rusztowanie, drukarki laserowe, kurtki do wyjazdów w terenie,
mównica, aparat fotograficzny bez obiektywu,
 zakup oprogramowania Satysfakcja klienta-ankiety elektroniczne
 nieodpłatne otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy 10 sztuk drukarek laserowych (Uchwała Nr
317/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.06.2016 r.)
b) zmniejszenie o kwotę 800 zł
 likwidacja pozostałych środków trwałych m.in. blat, żaluzje.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 290.855 zł:
 wykonanie uziomu kotła c. o. w budynku Przychodni
 wymiana płyty głównej kotła w wyniku awarii pieca gazowego
 naprawa instalacji uziemiającej budynku Starostwa Powiatowego
 naprawa instalacji elektrycznej (usunięcie usterek po
wykonaniu 5 letniego przeglądu)
 naprawa przeciekającego dachu garażu
 naprawa oświetlenia na parkingu (zawilgocenie instalacji elektrycznej)
 usunięcie awarii kanalizacyjnej na parkingu
 montaż regulatora temperatury w pomieszczeniu Wydziału Architektury
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2.830
2.300
5.050
5.100
1.700
2.460
2.091














i Budownictwa celem regulacji temperatury w budynku
5 –letni przegląd instalacji elektrycznej w budynku Przychodni
montaż systemu detekcji gazu- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej
przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego
wymian grzejnika, zaworów i odpowietrznika
wydatki związane z platforma dla osoby niepełnosprawnej:
badania okresowe urządzeń dźwigowych, naprawa zasilania fotokomórki
i wymiana oświetlenia w windzie , konserwacja urządzeń dźwigowych
monitoring obiektów
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
świadczenia eksploatacyjne /woda, gaz, energia elektryczna i cieplna,
nieczystości)
ubezpieczenie mienia
naprawy, przeglądy i konserwacje m.in. sprzętu biurowego, systemu alarmowego,
systemu CCTV, budynków, klimatyzacji samochodów służbowych,
sprzętu pożarniczego, przewodów kominowych
zakup materiałów oraz usługi dotyczące remontów pomieszczeń biurowych,
bieżących napraw –m.in. artykułów przemysłowych, elektrycznych, budowlanych,
wynajem mat wejściowych

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 232.734 zł z tytułu:
 czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 wpływy za trwały zarząd nieruchomościami

1.370
2.153
2.275
1.353
2.399
11.477

5.904
14.184
170.783
15.806

21.335

20.285
227.766
4.968

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

8.000 zł
69.195 zł
77.195 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o ogólną kwotę 2.496 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 6.877 zł – zakupiono zestaw komputerowy i laptop
b) zmniejszenie – 4.381 zł – zlikwidowano m.in:
 aparaty telefoniczne
729
 krzesła biurowe
809
 zasilacz UPS
762
 modemy, rutery, nagrywarki
783
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 9.802 zł:
 energia elektryczna
1.140
 woda
266
 gaz
1.136
 naprawa sprzętu biurowego
123
 remont pomieszczeń (arch.)
7.137
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

61.000 zł
237.027 zł
23.623 zł
321.650 zł
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3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
5. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

163.234 zł
942.761 zł
27.154 zł
1.454.799 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o ogólną kwotę 18.486 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 49.927 zł – zakupiono m.in.:







meble
zestaw komputerowy szt. 11
wykładziny, dywaniki szt. 7
radiomagnetofon szt. 2
pomoce naukowe
kserokopiarki szt. 3

8.216
27.728
6.480
828
471
675

c) zmniejszenie – 31.441 zł:
– zlikwidowano m.in.: instrumenty medyczne, monitory komputerowe 2 szt., modem, projektory, zestawy
multimedialne, zestawy komputerowe szt. 6, środki dydaktyczne.
- przekazano w darowiźnie 4 telewizory o wartości 2.600 zł na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gołańczy – Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 331/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się kwotę 5.330 zł,
z tytułu:
- zakupu 321 szt. książek i materiałów edukacyjnych o wartości 5.002 zł
- darowizny 3 szt. książek o wartości 328 zł
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 346.382 zł, m.in.:

















remont łazienki, korytarzy i pomieszczenia socjalnego
remont Sali nr 7a, 7b, 11 (szkoła ul. Janowiecka 22)
roboty malarskie i elektryczne, wymiana wykładzin w internacie
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
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
eksploatacja samochodu (ubezpieczenie, olej napędowy, myjnia)

17.511
13.547
18.807
9.924
2.263
5.824
2.664
888
18.133
3.899
42.660
151.860

1.942
1.636
6.771

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 6.791 zł


z tytułu najmu i dzierżawy
 sprzedaż złomu

6.771
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XIV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35
Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe).
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 556, 557, 559/5, 461/4, 461/6, 461/2 o łącznej powierzchni
8,1906 ha.
Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów

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

5.883.181 zł
96.901 zł
6.132.911 zł
727.031 zł
1.078.039 zł
37.424 zł
7.975.405 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się o kwotę 75.000 zł
w związku ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego samochodu Volkswagen T4.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 42.009 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 18.821 zł:
- zakupiono ze środków budżetowych m.in.:








aparat fotograficzny
zestaw nagłośnieniowy
komputer
ławki parkowe
stoliki uczniowskie
waga osobowa
przetrząsaczo zgrabiarka

1.719
3.660
3.284
3.075
1.655
1.188
1.300

d) zmniejszenie – 60.830 zł – zlikwidowano m.in.:
 drukarka
1.664
 projektor
4.362
 serwer
4.200
 monitory
10.410
 komputery
31.185
 zestaw nagłaśniający
3.736
 kopiarka
1.178

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o kwotę
1.550 zł, w związku:
- ze środków własnych zakupiono książki o wartości 1.500 zł,
- otrzymano w darowiźnie książki o wartości 50 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 189.378 zł, m.in.:






naprawy maszyn i pojazdów
remonty bieżące (materiały malarskie, elekt hydr.)
energia elektryczna
woda
gaz

2.406
8.746
52.603
12.035
113.588

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 311.244 zł:





wynajem i dzierżawa (czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)
zwrot kosztów mieszkańców oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
za centralne ogrzewanie , wodę, energię elektryczną, odszkodowanie
za zalane pomieszczenia.
wynajem ciągnika
sprzedaż samochodu Volkswagen T4 w drodze przetargu nieograniczonego

41.760

264.084
200
5.200

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 400,7959 ha i wartości 71.618.246 zł. Łączna powierzchnia gruntów wynosi
401,3880 ha o wartości 71.678.199 zł.
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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
3. budowle o wartości
razem
3. wartość środków trwałych
4. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

71.678.199 zł
44.465 zł
147.191.080 zł
218.913.744 zł
973.836 zł
151.726 zł
220.039.306 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się o 114,9325 ha
a wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 22.950.574 zł w związku z:
a)
Zwiększenie – 23.342.452 zł w związku z przyjęciem w trwały zarząd:
 Droga 1489P (Budzyń) gr. pow. wągrowieckiego - Kamienica - Nowe - Bartodzieje – Wągrowiec
 Droga 2034P (Budziszewko) gr. pow. wągrowieckiego - Skoki (ul. Rogozińska)
 Droga 2397P (Długa Goślina) gr. pow. wągrowieckiego - Skoki (ul. bez nazwy)
 Droga 1557P (Dobieszewo) gr. woj. wielkopolskiego - Oleszno - Gołańcz (ul. Osada)
 Droga 1562P Gołańcz (ul. Lipowa) - Brzeźno Stare - Łekno - Rąbczyn
 Droga 1563P Laskownica Mała - Laskownica Wielka
 Droga 1581P Wapno - Srebrna Góra
 Droga 1593P Niemczyn - Werkowo
 Droga 1652P (dr. woj. 196) Roszkowo - Popowo Kościelne - Ruda Koźlanka
 Droga 1600P Pawłowo Żońskie - Rybowo - Gołańcz (ul. Walki Młodych)
 Droga 1603P Łekno - Kołybki - Turza
 Droga 1612P Łaziska - Ochodza
 Droga 1604P Wiśniewo - Smuszewo - Mokronosy
 Droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo – Gruntowice
 Droga 1607P Potulice - Rudnicze - Wągrowiec (ul. Bobrownicka)
 Droga 1560P Gołańcz (ul. Klasztorna) - Czerlin - Lęgniszewo - Stołężyn - Wapno
 Droga 1601P dr.woj.190 - Kaliszany - Kaliszanki
 Droga 1653P Skoki (ul Parkowa 1) - Rościnno - Lechlin - Roszkowo
 Droga 1654P Skoki (ul. Rakojedzka) - Rakojady - Kakulin - Kuszewo - Jaroszewo - Kłodzin - gr.
pow. Gnieźnieńskiego (Łopienno)
 Droga 1611P (dr.pow.1610P) Marcinkowo - Ochodza - Sarbia
 Droga 1655P Skoki (ul. bez nazwy) - Raczkowo - Jabłkowo
 Droga 1605P Kamienica - Sarbka - Żelice - gr. pow. chodzieskiego - gr. pow. wągrowieckiego Potulice - Runowo - Jakubowo - gr. pow. chodzieskiego
 Droga 1660P Sławica - Niedźwiedziny - Dzwonowo - gr. pow. poznańskiego (Zielonka)
 Droga 2022P (Tarnowo) gr. pow. wągrowieckiego - Potulice
 Droga 1659P Rejowiec - Stawiany - Pawłowo Skockie
 Droga 1657P Glinno - Bliżyce - Wysoka - Pawłowo Skockie
 Droga 1691P Mirkowice - Gruntowice - dr. pow. 1580P
 Droga 1694P Mieścisko - Wiela - Gołaszewo - gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
 Droga 1698P Popowo Kościelne - Kuszewo - Jabłkowo - gr. pow. gnieźnieńskiego (Rybno Wielkie)
 Droga 1626P ul. Lipowa Wągrowiec
 Droga 1627Pul. Nad Nielbą Wągrowiec
 Droga 1610P Wągrowiec (ul. Jankowska) - Marcinkowo - Sienno - Czekanowo
 Droga 1558P Panigródź - dr. woj. 241
 Droga 1602P Kamienica - Kopaszyn - Grylewo - Laskownica Mała - Krzyżanki
 Droga 1490P (Brzeźno Nowe) gr. pow. Wągrowieckiego - Żelice - Rudnicze
 Droga 2032P (Sierniki) gr. pow. wągrowieckiego - Przysieka
 Droga 1554P Smogulec - gr. woj. kujawsko - pomorskiego (Smogulecka Wieś)
 Droga 1656P Skoki (ul. Antoniewska) - Glinno - Jagniewice - dr. pow. 1698P
 Droga 1590P Smuszewo - Podolin - Wapno
b)
Zmniejszenie – 391.878 zł w związku z wygaszeniem trwałego zarządu:
 Droga 1606P Łukowo - Wiśniewo - Kołybki - Niemczyn - Stępuchowo – Gruntowice
 Droga 1632P ul. Średnia w Wągrowcu
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Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną kwotę 29.203.593 zł,
poprzez:
a) zwiększenie – 29.364.842 zł – przyjęcie na stan wykonanych budowli:
 chodnik – m Wągrowiec (droga nr 1607 P)
130.816
 chodnik - m. Gołańcz
(droga nr 1562 P)
86.753
 chodnik i zatoka - m. Krzyżanki (droga nr 1600 P)
23.574
 chodnik- m. Laskownica W. (droga nr 1562 P)
26.596
 chodnik - m. Rybowo (droga nr 1559 P)
21.047
 naw. asfalt. - m. Wągrowiec (droga nr 1627 P)
134.161
 peron - m. Gorzewo (droga nr 1694 P)
33.460
 chodnik - m. Sarbia (droga nr 1695 P)
45.011
 zatoka - m. Podlesie W. (droga nr 1695 P)
29.045
 chodnik - m. Skoki (droga nr 1654 P)
156.476
 naw. asfalt. - m. Skoki (droga nr 1675 P)
448.229
 naw. asfalt. - m. Dąbrowa (droga nr 1580 P)
1.306.231
 naw. asfalt. - m. Gołańcz (droga nr 1600 P)
574.135
 chodnik - m. Wapno (droga nr 1590 P)
47.781
 naw. asfalt. - m. Bartodzieje (droga nr 1489 P)
116.612
 naw. asfalt. - m. Niemczyn (droga nr 1606 P)
177.034
 budowle - teren powiatu (39 dróg)
26.007.881
(Decyzja Zarządu Powiatu nr 4/2016)
b) zmniejszenie – 161.249 zdjęcie ze stanu
 naw. asfalt - m. Niemczyn (droga nr 1606.P)

161.249

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 151.726 zł i w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015r.
zwiększyła się o kwotę 16.499 zł.
Zakupiono:
 rozsiewacz Motyl
3.390
 fotel biurowy
360
 zestaw komputerowy
3.498
 zestaw komputerowy
3.498
 kosa Stihl
1.329
 krzesło obrotowe
630
 wkrętarka Makita
1.320
 regał do archiwum
2.474
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 244.440 zł:
 remonty pojazdów i sprzętu
 remontu budynku
 zakup paliwa
 energia elektryczna
 podatek od nieruchomości
 opłata za zarząd gruntami
 ubezpieczenie mienia i OC
 gaz ziemny

85.674
6.499
115.570
6.904
5.790
1.022
8.322
14.659

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu –476.983 zł:
- za zajęcie pasa drogowego
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
23.196.401 zł
297.644 zł
23.530.486 zł
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Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 wzrosła o ogólną o kwotę
564.994 zł:
a) zwiększenie – 830.348 zł – zakupiono ze środków własnych i dotacji Powiatu Wągrowieckiego:


















wózek do przewożenia chorych – 2 szt.
wózek do przewożenia zwłok
ruter
ogrzewacz płynów
generator dwutlenku chloru
ambulans
spirometr
pompa infuzyjna – 2 szt.
aparat rtg jezdny
aparat usg
łóżko – 2 szt.
kardiomonitor – 4 szt.
monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego
bronchofiberoskop intubacyjny
stymulator zewnętrzny
aparat nerkozastępczy
monitor

15.379
5.267
4.945
8.133
34.981
45.000
5.992
9.288
243.000
139.320
23.799
158.220
34.560
66.960
4.482
21.600
9.422

b) zmniejszenie – 265.354 zł – zlikwidowano ambulans.
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 41.230 zł. Ze środków własnych i dotacji Powiatu Wągrowieckiego zakupiono:







metalowa szafa kartotekowa
kserokopiarka – 2 szt.
kardiomonitor – 2 szt.
pompa infuzyjna – 7 szt.
termometr elektroniczny – 3 szt.
oprogramowanie

1.363
3.690
6.696
26.433
2.067
981

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 134.251 zł:
a) wydatki z tytułu remontów – 24.477 zł:






konserwacja i malowanie ścian budynku Prosektorium
naprawa dachu na budynku głównym szpitala - uszczelnienie i naprawa
uszkodzonych elementów fragmentu dachu przy windzie
malowanie wiaty dla karetek przy budynku głównym szpitala
prace malarskie w pomieszczeniu biurowym na parterze Budynku Administracji
wykonanie prac malarskich oraz montaż narożników i blachy w sterylizacji
oraz Pracowni Tomografu Komputerowego

b) wydatki z tytułu inwestycji – 109.774 zł m.in.:
 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zmianę sposobu
użytkowania i adaptację budynku administracyjnego na ZOL
 koncepcja programowo-przestrzenna dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie
do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”
 wykonanie opracowania zawierającego wycenę pełnego wyposażenia
projektowanego szpitala
 aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji
pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego
obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu

4.920
3.690
4.920
1.476
9.471

8.000
63.960
2.214

24.600

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
134.370 zł
474.023 zł
646.753 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się
o kwotę 6.462 zł. Zakupiono:


laptop – 1 szt.

2.868
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meble (szafki, biurko, krzesło)

3.594

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o kwotę
27.943 zł:
- zakupiono – 27.822 zł:
 ze środków budżetowych – 13.449 zł – 472 szt. woluminów,
 z dotacji z Biblioteki Narodowej – 544 woluminów o wartości 14.373 zł.
- darowizny – 121 zł: książki – 121 szt.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 31.840 zł:





środki na konserwacje
środki czystości
energia cieplna
zakup materiałów konserwacyjnych

4.720
2.400
24.000
720

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
730.241 zł
473.189 zł
2.190.821 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 się wzrosła o ogólną kwotę 31.382
zł z tytułu:
a) ze środków Funduszu Pracy i środków budżetowych – 75.991 zł – zakupiono:




serwer
kserokopiarka
wymiana pieca c.o.

26.322
10.800
38.869

b) zmniejszenie – 44.609 zł – zlikwidowano:




piec c.o.
zestaw komputerowy – 6 szt.
infokiosk – 2 szt.

9.215
22.462
12.932

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła
o ogólną kwotę 16.158 zł:
a) zwiększenie – 27.693 zł – ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych zakupiono m. in.:






zestaw komputerowy – 4 szt.
drukarka – 4 szt.
zasilacz ups – 7 szt.
monitor – 2 szt.
meble

11.464
5.653
2.669
1.196
2.607

b) zmniejszenie – 43.851 zł:
- zlikwidowano – 31.512 zł, m.in.: meble, zasilacz ups – 25 szt., drukarka – 10 szt.
(Uchwała Nr 318/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.06.2016 r.).

- nieodpłatnie przekazano do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu drukarki laserowe – 10 szt.
o łącznej wartości 12.339 zł;
(Uchwała Nr 317/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.06.2016 r.).

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 53.501 zł:







zakup materiałów gospodarczych, środków czystości
gaz, woda, energia elektryczna
naprawa samochodu; naprawa kserokopiarek; naprawa klimatyzacji;
malowanie pomieszczeń, pozostałe naprawy
dozór i ochrona mienia; wody opadowe i ścieki; gospodarowanie odpadami;
przegląd: samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, gaśnic, kominiarski,
budynku, klimatyzacji; montaż urządzenia do zmiękczania wody, montaż radiolinii
ubezpieczenie mienia
podatek od nieruchomości
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4.799
19.023
11.330

10.540
2.909
4.900

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

18.806 zł
249.855 zł
153 zł
268.814 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 zmniejszyła się
o ogólną kwotę 13.615 zł, poprzez:
a) zwiększenie – 5.321 zł - zakupiono laptop szt. 1, krzesła szt. 6, pralki szt.2;
b) zmniejszenie – 18.936 zł – zlikwidowano, m.in.: komputery szt. 7, laptop szt. 1.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 17.052 zł:







remont instalacji elektrycznej
spawanie krzeseł
modernizacja mebli
naprawa sprzętu gospodarczego
malowanie pokoi mieszkalnych
montaż nowej wykładziny

400
450
2.000
648
3.456
10.098
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO INFORMACJI
O STANIE MIENIA POWIATU WĄGROWIECKIEGO

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Powierzchnia gruntów

471,5089 ha

Wartość gruntów

76.031.878 zł

Wartość budynków

40.470.507 zł

Wartość budowli

157.659.003 zł

Wartość środków trwałych

30.912.963 zł

Wartość pozostałych środków trwałych

11.976.573 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych

826.127 zł

Majątek finansowy

80.000 zł

317.957.051 zł

Razem
Dochody Powiatu:
 Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy

447.592 zł

 Wpływy za trwały zarząd

4.968 zł

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

298.086 zł
476.983 zł

1.227.829 zł

Razem
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