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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr  721 /2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  29 marca 2018 r.  

  

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
 

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

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

2,8876 ha. 

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

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów 322.040 zł 

2. budynki o wartości 6.483.449 zł 

3. budowle o wartości 1.001.766 zł 

    razem 7.807.255 zł 

4. wartość środków trwałych 821.788 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 2.214.245 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 102.252 zł 

    łączna wartość 10.945.540 zł 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o 318.398 zł w związku 

z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP Nr 1 w Wągrowcu”. 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się o kwotę 

214.783 zł poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 28.668 zł: 

- ze środków budżetowych zakupiono – 7.965 zł:  

 urządzenie do sprzątania podłóg   

- nieodpłatnie otrzymano – 20.703 zł: 

 monitoring        6.702 

 rusztowanie                  10.352 

 kserokopiarka Canon IR 2520      3.649 

b) zmniejszenie o kwotę 243.451 zł: 

 likwidacja samochodu Polonez caro                17.961 

 likwidacja maszyn i urządzeń (tokarki, frezarka, zestaw diagn.)          225.490 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się                       

o ogólną kwotę 10.430 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 109.802 zł: 

- ze środków budżetowych zakupiono – 67.186 zł m.in.: 

 oprogramowanie           

(program do prowadzenia standardów kontroli zarządczej)                369 

 sprzęt komputerowy, urządzenia, meble, sprzęt AGD                 37.198 

- nieodpłatnie otrzymano – 42.616 zł:  

 sprzęt komputerowy, meble, urządzenia fachowe, sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny 

b) zmniejszenie – 99.372 zł – zlikwidowano mi.in: 

 zużyty sprzęt, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne, meble. 
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Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną kwotę 

15.676 zł poprzez: 

a) zwiększenie – 16.042 zł: 

 ze środków budżetowych zakupiono podręczniki zawodowe        1.042 

 w ramach programu „rozwój czytelnictwa” zakupiono 620 książek    15.000 

b) zmniejszenie –– 366 zł – wyksięgowano ze stanu 1637 zniszczonych książek. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 396.026 zł: 

 energia elektryczna          80.802 

 gaz          134.569 

 woda              8.975 

 ścieki, wody opadowe, odpady komunalne       43.026 

 środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów     48.641 

 ubezpieczenie mienia, nadzory, przeglądy       62.780 

remonty 

 naprawy i konserwacje sprzętu           9.234 

 naprawa samochodu, dachu na budynku warsztatowym, założenie paneli 

w sali dydaktycznej            7.999 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 94.352 zł: 

 wynajem pomieszczeń na: kiosk spożywczy, Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, biuro GSW Milenium     15.671 

 wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych       5.190 

 wynajem sal dydaktycznych       33.496 

 wynajem sal fizjoterapii       30.914 

 najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek, pod ksero  

i stoisko banku PEKAO, wynajem sal        4.876 

 sprzedaż złomu i zlikwidowanego mienia       4.205 

 

 

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

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów 268.000 zł 

2. budynki o wartości                                     4.192.767 zł 

3. budowle o wartości 51.267 zł 

    razem 4.512.034 zł 

4. wartość środków trwałych                                        185.524 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.159.760 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 34.729 zł 

    łączna wartość 5.892.047 zł 

 

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 372.991 zł               

w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu”. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 5.588 zł: 

- zakupiono: 

 dysk     1.400  

 pendrive       600  

 pralka           888  

 projektor    2.700 
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Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną kwotę 

550 zł: 

- zwiększenie – 551 zł – zakupiono 42 woluminy, otrzymano w darowiźnie 17 woluminów, 

- zmniejszenie – 1 zł– zlikwidowano 160 woluminów. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 199.964 zł: 

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

artykuły malarskie (farby, pędzle), materiały hydrauliczne       8.217 

 środki czystości związane z utrzymaniem mienia         5.475 

 zużycie energii cieplnej                    186.272 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu i dzierżawy – 69.246 zł. 

 

 

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

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

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

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntu 190.000 zł 

2. budynek o wartości 5.964.502 zł 

    razem 6.154.502 zł 

3. wartość środków trwałych 178.493 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 428.655 zł 

     łączna wartość 6.761.650 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną 

kwotę 700 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 883 zł – zakupiono 2 UPS, 1 skaner, głośniki do komputera stacjonarnego, gaśnicę 

i 2 suszarki stojące. 

b) zmniejszenie – 183 zł – zlikwidowano 1 gaśnicę. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia –  137.450 zł, m.in.: 

 wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń    4.131 

 zużycie gazu                     69.302 

 konserwacja dźwigu towarowego        1.310 

 konserwacja platformy pionowej – windy       3.565 

 konserwacja krzesła przyschodowego                    1.310 

 dozór techniczny 3 urządzeń                        750 

 konserwacja kotłowni gazowej, klimatyzatorów i systemu solarnego       603 

 konserwacja systemu oddymiania           615  

 konserwacja ksero                             185 

 przegląd kominiarski                         564 

 roczny przegląd budynku            200 

 przegląd i remont gaśnic i badanie wyd. inst. hydraulicznej         465 

 monitoring obiektu                      1.009 

 przegląd instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne      1.500 

 naprawa trzech pralek i kotła warzelnego, maszyny do szatkowania, 

maszynki do mięsa, kosiarki i szlifierki, drukarki      1.364 

 remont kotłowni oraz wymiana pompy c.o.       4.113 

 naprawa przecieku na instalacji wodnej                         713 

 naprawa łóżka i szafy w pokoju wychowanków                      335 

 naprawa lampy zewnętrznej                        150 

 naprawa i konserwacja komputerów                    1.186 

 wymiana lamp w sterylizatorze i liczników wodnych         994 

 ubezpieczenie mienia                      2.126 
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Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu 1 mieszkania o pow. 36,3 m2 – 

2.196 zł. 

 

IV. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 
Forma władania – trwały zarząd (dom pomocy społecznej).  

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

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

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.  

 

1. wartość gruntów 824.500 zł 

2. budynki o wartości 1.748.791 zł 

3. budowle o wartości 360.036 zł 

    razem 2.933.327 zł 

4. wartość środków trwałych 606.820 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 606.703 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 2.098 zł 

    łączna wartość 4.148.948 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 39.144 zł poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 43.016 zł poprzez zakup ze środków własnych m.in.: 

 laptop Lenovo z Windows 10                 2.049 

 kosiarka spalinowa     1.511 

 podest – scena na konstrukcji stalowej   2.500 

 materace przeciwodleżynowe    1.270 

 przyrządy do rehabilitacji                 1.508 

 komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne  2.947 

 laptop Lenovo      2.817 

 kotleciarka elektryczna     2.216 

 fotele       2.535 

 zmywarka Amica                1.229 

 meble(komoda, stół, szafa, biurko, krzesła)  8.596 

 szlifierka do gipsu     1.150 

 komputer                  1.833 

 kozetka, stół rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne           6.000 

 

b) zmniejszenie na kwotę 3.872 zł poprzez likwidację m.in.: 

   krzesło, ława                  480  

 kosiarka                       2.000   

 wiertarka udarowa                         363  

 zszywacz tapicerski                         100   

 szlifierka kątowa                         180   

 myjka samochodowa                         285  

 niszczarka                         464  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 391.151 zł, m.in. 

 zakup oleju opałowego      168.976 

 podatek od nieruchomości         2.889 

 opłata roczna z tyt. trwałego zarządu        3.947 

 ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów       2.701 

 zużycie wody           9.368 

 ścieki płynne           7.477 

 odpady komunalne        13.762 

 zużycie energii elektrycznej       49.171 

 konserwacja sygnalizacji ppoż.            864 

 przegląd gaśnic              547 

 konserwacja wind i platformy         6.369 

 przegląd systemu oddymiania         2.288 
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 usługi kominiarskie          1.000 

 naprawa wind           4.995 

 dozór techniczny wind          2.094 

 materiały do bieżących remontów 

(kleje, farby, lakiery, cement, płytki podłogowe)    52.597 

 naprawa stacji transformatorowej        8.335 

 części zamienne do naprawy środków transportu      2.459 

 części zamienne do naprawy urządzeń kuchennych i pralniczych    6.595 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 9.816 zł: 

 wynajem sali         407 

 dzierżawa gruntu i garażu        968 

 wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego      512 

 jednolita płatność obszarowa (tj. dopłata rolna)   1.273 

 odszkodowanie za zniszczone mienie   6.656 

 

 

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

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

1,4279 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów 197.984 zł 

2. budynki o wartości 4.860.152 zł 

3. budowle o wartości 456.029 zł 

    razem 5.514.165 zł 

4. wartość środków trwałych 23.385 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 885.639 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 48.003 zł 

    łączna wartość  6.471.192 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się 

o ogólną kwotę 7.805 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 6.887 zł – ze środków budżetowych zakupiono m.in.: 

 zestaw komputerowy   3.483 

 mikrofony    1.284 

 szafa biurowa      943 

 odkurzacz      499 

    

b)  zmniejszenie – 14.692 zł – zlikwidowano m.in.: mapy, meble, tablice, czajniki, odkurzacz, żyrandol. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 255.845 zł, m.in.: 

 remont łazienki dla pracowników       59.211 

 gaz         125.985 

 energia elektryczna         35.790 

 woda             5.727 

 ścieki           11.908 

 wody opadowe            2.173 

 wywóz śmieci            6.610 

 ubezpieczenie mienia           3.867 

 przeglądy budynków           3.907 

 przegląd kotłowni              250 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 57.395 zł: 

 z tytułu najmu lokatorów budynku mieszkalnego    14.628 

 z tytułu najmu sal        19.879 
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 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu            155 

 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat refundacji kosztów ogrzewania i wody       202 

 wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokal mieszkalny–  

refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej     17.644 

 wpłaty związane z wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania,  

wody i energii elektrycznej                      4.887 

 

 

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

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

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

ułamkową Powiatu Wągrowieckiego i Województwa Wielkopolskiego. 

 

1. wartość gruntów 54.743 zł 

2. budynek o wartości 882.364 zł 

3. budowle o wartości 41.500 zł 

    razem 978.607 zł 

4. wartość środków trwałych 13.511 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 169.185 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 2.675 zł 

    łączna wartość 1.163.978 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną 

kwotę 13.289 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 14.387 zł – ze środków budżetowych zakupiono: 

 zestawy komputerowe szt. 4   13.838      

 odkurzacz Elektrolux                      549 

b) zmniejszenie – 1.098 zł – zlikwidowano m.in.: krzesło obrotowe, biurko, krzesło VKRF. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 29.295 zł: 

 gaz      10.858 

 energia elektryczna    10.510 

 woda           601 

 ścieki        1.358 

 wywóz śmieci       1.368 

 ubezpieczenie mienia         918 

 przegląd budynku      2.528 

 przegląd kotłowni      1.154 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 420 zł z tytułu odszkodowania za zalanie 

korytarza na I piętrze. 

        

 

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

 

1. wartość pozostałych środków trwałych 86.206 zł 

  

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o ogólną kwotę 2.330 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 4.198 zł – ze środków budżetowych zakupiono m.in: 

 mikrofon       249 

 kolumny aktywne szt. 3  1.947 

 drukarka      414 

 urządzenie efekt. ZOOM    839 

 

b) zmniejszenie – 1.868 zł – zlikwidowano: 

 żagiel spinaker   1.248 

 reflektor      300 

 statywy szt. 2       320  
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Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2.897 zł: 

 gaz, energia elektryczna, woda  2.551 

 ubezpieczenie mienia      346 

 

 

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

 

1. wartość środków trwałych 115.394 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 362.477 zł 

    łączna wartość 477.871 zł 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się o kwotę                          

20.098 zł. Dokonano likwidacji: 2 zestawów komputerowych i laptopa z urządzeniem wielofunkcyjnym.  

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się 

o kwotę 4.545 zł poprzez: 

a)  zwiększenie w kwocie 24.999 zł – zakupiono ze środków własnych i EFS m.in.: 

 program rewizor GT                             424 

 ściana przesuwna                           2.200 

 monitoring na korytarzu             2.925 

 programy Gratyfikant GT                424 

 program Microsoft Office             1.049 

 programy Anti Virus                              921 

 program Budżet JST oraz Planowanie i realizacja budżetu         517 

 laptopy (szt. 2)                          4.698 

 szafy biurowe (szt. 5)                         6.819 

b) zmniejszenie w kwocie 29.544 zł, zlikwidowano m.in.: 

 zestawy komputerowe szt. 4                      11.194 

 drukarka hp Laser 1100                         1.987 

 jednostka centralna                          3.279 

 laptop Asus                          2.769 

 kserokopiarka Toshiba                          3.000 

 centrala NCT                          2.218 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 16.123 zł – gaz, woda, energia elektryczna. 

 

 

IX. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe) 

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

powierzchni 13,9644 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1.wartość gruntów 614.951 zł 

2. budynki o wartości 2.301.903 zł 

3. budowle o wartości 2.106.534 zł 

    razem 5.023.388 zł 

4. wartość środków trwałych 798.910 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.299.787 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                        117.204 zł 

    łączna wartość 7.239.289 zł 

 

Wartość budynków w porównaniu ze stanem z 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 34.200 zł w związku                   

z przyjęciem budynku po likwidacji oczyszczalni ścieków do grupy I jako budynek magazynowy. 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem z 31.12.2016r. zmniejszyła się o kwotę 192.070 zł w związku                  

z likwidacją oczyszczalni ścieków  i oczyszczalni trzcinowej. 
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Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 75.021 zł 

w wyniku: 

a) zwiększenie o kwotę 85.001 zł w związku z zakupem kotła kondensacyjnego BROTJE SGB 215H do 

kotłowni w budynku internackim nr 1, 

b) zmniejszenie o kwotę 9.980 zł w związku z likwidacją zużytego kotła TORUS KW210. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną 

kwotę 10.671 zł poprzez: 

a)  zwiększenie – 14.802 zł, zakupiono m.in.:  

 meble            4.356 

 sprzęt elektryczny (pralka, czajnik)        1.604 

 sprzęt audiowizualny          2.300 

 sprzęt różny (m.in.: mata ochronna, filtr, mata, waga)           258 

 pomoce naukowe          5.545 

b) zmniejszenie – 4.131 zł, zlikwidowano: 

 sprzęt elektryczny (m.in.: zasilacz, czajnik, pralka)      2.934 

 sprzęt audiowizualny (zasilacz UPS)              515 

 sprzęt roboczy (grabie, silnik, wyrzynarka)          532 

 materiały                150 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną 27.580 zł – 

zakupiono książki różne i podręczniki. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 485.580 zł, m.in.: 

 zakup materiałów remontowych, do bieżących napraw w ośrodku, materiały  

remontowo – malarskie, zakupiono sprzęt w celu wykonania ławeczek w parku 

oraz rośliny wieloletnie a także materiały do usunięcia szkód spowodowanych 

 zalaniem pomieszczeń grup wychowawczych               22.851 

 usługi remontowe (m.in. remont dachu na przybudówce szkolnej)               22.910 

 przeglądy budowalne i kominiarskie                 4.149 

 wymiana 7 okien w lokalach mieszkalnych      8.078 

 zakup usług odprowadzenie ścieków               32.822 

 badanie ścieków i wody        101 

 usługi konserwacji sprzętu, systemu alarmowego, kserokopiarki oraz kotłowni                 10.241 

 usługa likwidacji oczyszczalni ścieków    35.810 

 usługa podłączenia wody do celów gospodarczych    15.983 

 przeglądy techniczne gaśnic urządzeń biurowych, pojazdów         508 

 zużycie energii elektrycznej                46.099 

 zakup gazu              261.863 

 zakup wody    16.334 

 ubezpieczenie mienia       6.700 

       

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 8.740 zł, z tytułu: 

 najmu i dzierżawy składników majątkowych    8.728 

 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu        12 

 

 

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

 

1. wartość pozostałych środków trwałych 453.470 zł 

2. wartość zbioru bibliotecznego                                          47.232 zł 

łączna wartość 500.702 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną 

kwotę 60.440 zł poprzez: 

a)  zwiększenie – 66.288 zł: 

–  ze środków budżetowych zakupiono za kwotę 64.824 m.in.: szafki szatniowe metalowe, ławka 

korytarzowa, tapczany szt. 20, doposażono pracowni chemicznej, biologicznej, matematycznej 

i geograficznej, zakupiono materiały edukacyjne, komputery, monitory i klawiatury komputerowe.  
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– otrzymano nieodpłatnie od Zespołu Szkół w Gołańczy szafki metalowe szatniowe w kwocie 1.464 zł 

(Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 616/2017 z dnia 21 września 2017 r.)  

b)  zmniejszenie – 5.848 zł – zlikwidowano tapczany. 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016 zwiększyła się o kwotę  

23.014 zł: 
- zakupiono książki o wartości 22.788 zł, 

- otrzymano nieodpłatnie książki o wartości 226 zł. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 57.118 zł, z tego m.in.: 

 zakup materiałów remontowych i prace remontowe, remont sufitu  

po awarii instalacji w łazience      8.668 

 naprawa monitoringu wizyjnego     7.469 

 wymiana grzejników       4.000 

 naprawa szklanych drzwi         445 

 energia elektryczna                 25.225 

 woda                     8.846 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego 9.469 zł: 

 odszkodowanie z tytułu uszkodzenia monitoringu dozorowanego  

i zalania sufitu w łazience internatu      9.469 

 

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 1.667.632 zł 

2. budynki o wartości 7.274.107 zł 

3. budowle o wartości 6.437.753 zł 

    razem 15.379.492 zł 

4. wartość środków trwałych 2.897.041 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych  1.082.014 zł 

6. finansowy majątek trwały 80.000 zł 

    łączna wartość 19.438.547 zł 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną kwotę 

743.672 zł, poprzez: 

a)  zwiększenie  w kwocie 804.289 zł: 

- zakup sprzętu i oprogramowania w kwocie 716.352 zł w ramach projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, 

Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Projekt jest realizowany przy udziale środków europejskich. Sprzęt 

wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany do powiatów (partnerów projektu) w 2018r.  

- pozostałe zwiększenia w kwocie 87.937 zł, w tym m.in.:     

 nieodpłatnie otrzymano z Powiatowego Zarządu Dróg samochód Renault Kangoo   

(Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 505/2017 z dnia 18.05.2017 r.)  29.666 

 zakup defibrylatora AED ME PAD          4.366 

 zakup kopiarki Olivetti            7.995 

 zakup defibrylatora i namiotu ratowniczego         9.890 

 zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta Bizhub       4.800 

 zakup programu komputerowego Geo-Info Delta      24.698 

 program do rejestrowania zaangażowania środków budżetowych      6.522 

 

b) zmniejszenie poprzez likwidację, w kwocie 60.617 zł: 

 samochodu osobowego Polonez ATU Plus 1,6  GLI     26.640 

 samochodu Citroen C-15 1,9 D        33.977 
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 38.105 zł poprzez:  

a) zwiększenie o kwotę 39.876 zł – zakupiono m.in.: telefon, stojak na flagę, laptopy-3 szt., komputery-7 

szt., drukarki laserowe-3 szt., zestawy komputerowe-4 szt., jednostka robocza, szafa stojąca do 

serwerowni, drzwi do serwerowni, switch (budynek Starostwa i Wydziału Komunikacji), urządzenia do 

serwerowni 

b) zmniejszenie o kwotę 1.771 zł - zlikwidowano m.in. blat kreślarski, wykładzinę.  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 272.755 zł: 

 naprawa pionu kanalizacyjnego  i przeróbka okna w budynku przychodni                        3.726 

 remont schodów i wykonanie poręczy – wejście do rtg –budynek przychodni                  5.283 

 remont pokrycia dachu na budynku przychodni                                                                  2.915  

 naprawa pokrycia  murów ogniowych z blachy cynkowej na balkonie przed wejściem 

do budynku starostwa                                                                                                              984 

 monitoring obiektów                                                                                                             5.720 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                           14.184 

 świadczenia eksploatacyjne /woda, gaz, energia elektryczna i cieplna, 

nieczystości)                                                                                                                      162.876     

 ubezpieczenie mienia                                                                                                          16.105 

 naprawy, przeglądy  i konserwacje m.in. urządzeń dźwigowych, sprzętu biurowego,  

 systemu alarmowego, budynków, klimatyzacji, samochodów 

 służbowych, sprzętu pożarniczego, przewodów kominowych , kotła gazowego              37.288                                                                                                                                                                                         

 zakup materiałów oraz usługi dotyczące remontów pomieszczeń biurowych, 

bieżących napraw –m.in. artykułów przemysłowych, elektrycznych, budowlanych,  

wynajem mat wejściowych                             23.674    

       

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 256.926 zł z tytułu: 

 czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu              248.526 

 wpływy za trwały zarząd nieruchomościami oraz ustanowienie służebności                 6.598  

 wpływy z odszkodowania za zalany sufit na klatce schodowe w budynku przy 

ul. Kościuszki 53           1.802 

 

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

 

 

1. wartość środków trwałych 8.000 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 76.089 zł 

    razem 84.089 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o ogólną kwotę 6.894 zł, poprzez zakup m.in.: wykrywacza nieszczelności gazu, drukarki Olivetti, lodówki, 

aparatów telefonicznych, telefaxu, centralki i tabletu Lenovo. 

     

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2.877 zł: 

 energia elektryczna  1.033 

 woda       274 

 gaz    1.508 

 naprawa sprzętu biurowego      62 

 

 

 

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. 
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1. wartość gruntów 61.000 zł 

2. budynek o wartości 237.027 zł 

3. budowle o wartości 23.623 zł 

    razem 321.650 zł 

3. wartość środków trwałych 163.234 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych                                     1.012.233 zł 

5. wartość zbioru bibliotecznego 32.154 zł 

    łączna wartość   1.529.271 zł 

 
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o ogólną kwotę 69.472 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 77.569 zł – zakupiono m.in.: 

 drukarki        1.225 

 kserokopiarki      5.486 

 notebooki      2.750 

 projektory, zestawy multimedialne   2.850 

 szafy, szafki      4.299 

 tablety       3.350 

 pomoce naukowe i dydaktyczne  

 w ramach WRPO   52.097 

b) zmniejszenie – 8.097 zł – zlikwidowano m.in.: drukarki, radiomagnetofon, przedłużacze, skaner, szafki 

kuchenne, telewizory. 

 
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się kwotę 

5.000 zł, z tytułu: 

- zakupu 263 szt. książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

- zakupu 70 szt. książek w ramach wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

 
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 404.438 zł, m.in.: 

 montaż i uruchomienie centrali telefonicznej             2.030 

 naprawy bieżące i konserwacje m.in.: komputerów, gaśnic, sprzętu RTV i AGD      1.994 

 okresowe przeglądy budynków, kotłowni gazowej, placu zabaw, przewodów kominowych     

1.049 

 monitoring obiektów (internat i administracja SOSW, budynek szkoły)       2.263 

 środki czystości i artykuły gospodarcze           6.942 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ul. Janowiecka, ul. Kcyńska)      2.664 

 odprowadzenie ścieków, ul. Janowiecka 22           1.614 

 energia cieplna - ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22      19.580 

 energia elektryczna - szkoła, ul. Janowiecka 22          4.799 

 opłaty eksploatacyjne z tytułu użyczenia  pomieszczeń do prowadzenia zajęć  

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

 opłaty eksploatacyjne poniesione w związku z użyczeniem pomieszczeń na potrzeby  

grup wychowawczych, dyrekcji, administracji i konserwatora ośrodka    151.860 

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

wód opadowych, przeglądy techniczne, konserwację urządzeń, ubezpieczenie obiektu  

od ognia i innych oraz stłuczeń szyb); 

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

dla niepełnosprawnych             2.170 

 ubezpieczenie mienia             1.656 

 eksploatacja samochodu (ubezpieczenie, olej napędowy, myjnia)        6.027 

 
Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 6.771 zł: 

 z tytułu najmu i dzierżawy       

 

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

Forma władania - trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

8,1906 ha. 
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Wartość gruntów została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 
1. wartość gruntów 152.829 zł 

2. budynki o wartości 5.883.181 zł 

3. budowle o wartości 96.901 zł 

    razem 6.132.911 zł 

4. wartość środków trwałych 727.031 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych 1.027.518 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego 38.664 zł 

    łączna wartość 7.926.124 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się 

o ogólną kwotę 50.521 zł, poprzez:  

a)  zwiększenie – 28.064 zł: 

-  zakupiono ze środków budżetowych m.in.: 

 Mikrofony     1.406 

 Projektor      1.599 

 Komputery szt. 2       1.214 

 Doposażenie pracowni przedmiotowych        15.310 

 Gablota na sztandar    1.300 

 Szafa       1.150 

b) zmniejszenie – 78.585 zł:  

- zlikwidowano na kwotę 32.751 zł m.in.:  

 bieżnia     1.700 

 stół      2.622 

 telewizor     3.760 

 rzutnik pisma     3.634 

 imadło     1.436 

 płyta traserska    2.210 

 maszyny do pisania    1.522 

 tapczany     1.392 

 sprzęt do ćwiczeń (steper)   3.416  

 projektor     2.394 

-  nieodpłatnie przekazano do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy szafy metalowe 

szatniowe w kwocie 1.464 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 616/2017 z dnia 21 

września 2017 r.) 

-  zmniejszenie o kwotę 44.370 zł – korekta wartości pozostałych środków trwałych w związku 

z omyłką pisarską w informacji o stanie mienia za 2016r. (było 1.078.039 zł a winno być 1.033.669 zł)  

 
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 

1.240 zł, w związku: 

a) zwiększenie w kwocie 1.908 zł poprzez: 

- ze środków własnych zakupiono książki o wartości 700 zł, 

- otrzymano w darowiźnie książki o wartości 1.208 zł 

       b) zmniejszenie w kwocie 668 zł poprzez likwidację książek. 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 220.708 zł, m.in.: 

 remonty bieżące (materiały malarskie, elekt hydr.)      11.065 

 energia elektryczna          48.782 

 woda            13.981 

 gaz          133.780 
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Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 315.545 zł: 

 wynajem i dzierżawa (czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)  40.585 

 zwrot kosztów mieszkańców oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

za centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, odszkodowanie  

za zalane pomieszczenia.                                            274.960 

 

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 398,1121 ha i wartości 71.433.726 zł. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 

398,7042 ha o wartości 71.493.679 zł. 

 

Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania 

decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.  

 

1. wartość gruntów 71.493.679 zł 

2. budynek o wartości 44.465 zł 

3. budowle o wartości 148.554.829 zł 

    razem 220.092.973 zł 

3. wartość środków trwałych 892.183 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 317.962 zł 

    łączna wartość 221.303.118 zł 

 

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się o 2,6838 ha a wartość 

gruntów zmniejszyła się o kwotę 184.520 zł w związku z: przekazaniem gruntów w drodze nr 1194P o pow. 

2,2538 ha i wartości 98.520 zł na rzecz Gminy Mieścisko oraz w drodze nr 1606P gruntów o pow. 0,4300 ha 

i wartości 86.000 zł 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 1.363.749 zł                     

poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 2.536.999 zł poprzez przyjęcie na stan budowli na drogach: 

 droga nr 1606P – przepust w m. Stępuchowo 

 droga nr 1606P – skrzyżowanie w m. Niemczyn 

 droga nr 1590P – chodnik w m. Wapno 

 droga nr 1606P – nawierzchnia asfaltowa w m. Wiśniewko 

 droga nr 1695P – peron autobusowy w m. Popowo Kościelne 

 droga nr 1697P – zatoczka autobusowa w m. Popowo Kościelne 

 droga nr 1561P – chodnik w m. Czeszewo 

 droga nr 1561P – chodnik w m. Kujawki 

 droga nr 1660P – chodnik w m. Sławica 

 droga nr 1608P – chodnik w m. Wągrowiec – ul. Rgielska 

 droga nr 1654P – chodnik w m. Skoki 

 droga nr 1603P – chodnik w m. Mokronosy 

 droga nr 1606P – chodnik w m. Kołybki 

 droga nr 1607P – chodnik w m. Wągrowiec – ul. Bobrownicka 

 droga nr 1651P – nawierzchnia asfaltowa  w m. Łosiniec. 

 

b) zmniejszenie o kwotę 1.173.250 zł w związku z przekazaniem budowli na drodze powiatowej nr 1694P 

w m. Gołaszewo na rzecz Gminy Mieścisko oraz nr 1606P w m. Niemczyn na rzecz Gminy Damasławek. 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zmniejszyła się o kwotę 81.653 zł 

poprzez: 

a) zwiększenie – przyjęcie na stan samochodu Renault Kangoo do utrzymania i patrolowania dróg 

powiatowych o wartości 39.710 zł 

b) zmniejszenie w kwocie 121.363 zł: 

-  likwidacja w kwocie: 91.697 zł 

 zestawy komputerowe – 4 zestawy    22.764 
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 samochód Lublin      52.338 

 zagęszczarkę        4.402 

 przecinarkę         4.270 

 skrapiarkę         7.923 

-  nieodpłatne przekazanie samochodu Renault Kangoo                    29.666 

do Starostwa Powiatowego                                    

(Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 505/2017 z dnia 18 maja 2017 r.)                            

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 166.236 zł poprzez: 

a) zwiększenie w kwocie 170.403 zł: 

 stacja pogody       1.943 

 pilarki STIHL szt. 2       5.032 

 szafki BHP       1.619 

 regał         2.328 

 nożyce STIHL       1.149 

 kosa STIHL       1.330 

 meble do sekretariatu      3.023 

 oprogramowanie dróg              149.600 

b) zmniejszenie w kwocie 4.167– zlikwidowano: 

 pilarki STIHL szt. 2      3.664 

 kółko pomiarowe          503 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 222.474 zł: 

 remonty pojazdów i sprzętu                     56.301 

 remontu budynku                         12.979 

 zakup paliwa                             117.882 

 energia elektryczna                        8.361  

 podatek od nieruchomości                      5.790 

 opłata za zarząd gruntami                  1.022 

 ubezpieczenie mienia i OC       8.942 

 gaz ziemny                   11.197 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 532.745 zł: 

- za zajęcie pasa drogowego                                                                        519.522 

- sprzedaż złomu                                                                                              2.148 

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego                 175 

- odszkodowanie za uszkodzone bariery ochronne (dr 1580P w Wapnie)    10.900 

 

 

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

 

1. budynek o wartości 27.599 zł 

2. budowle o wartości 8.842 zł 

     razem 36.441 zł 

3. wartość środków trwałych 23.299.583 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 338.651 zł 

     łączna wartość 23.674.675 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. wzrosła o ogólną o kwotę                

103.182 zł: 

a)  zwiększenie – 177.602 zł – zakupiono ze środków własnych oraz daru Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy m.in: 

 łóżko szpitalne szt. 2       13.289 

 łóżko szpitalne młodzieżowe       14.645 

 zmywarka do naczyń         8.806 

 pompa objętościowa          5.022 

 aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych    19.500 

 wiertarka chirurgiczna       49.961 
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 kardiotokograf        10.000 

 laktator           4.263 

 elektrokardiograf  szt. 2        9.065 

 ambulans        39.000 

b)  zmniejszenie – 74.420 zł – sprzedano ambulans. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 41.007 zł. Ze środków własnych zakupiono m.in.: 

 lampa do światłolecznictwa                    2.650 

 waga osobowo – lekarska      1.250 

 waga noworodkowa                      850 

 detektor tętna płodu szt. 2         840 

 kardiomonitor                    2.808 

 komputer                       811 

 łóżeczko dziecięce szt. 8                 24.970 

 waga elektryczna                    1.450 

 lampa bezcieniowa                   2.507 

 wózek koszowy                    1.894 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 164.023 zł: 

a)  wydatki z tytułu remontów – 4.791 zł: 

 wykonanie prac malarskich na Oddziale Chirurgii        4.791 

b)  wydatki z tytułu inwestycji – 159.232 zł: 

 przygotowanie wniosku oraz studiu wykonalności o dofinansowania 

w ramach POIiŚ na SOR           19.680 

 przygotowanie wniosku oraz studium wykonalności  

o dofinansowanie w ramach WRPO                    12.300 

 przygotowanie wniosku oraz studium wykonalności o dofinansowanie 

projektu LED – Oświetlenie z WFOŚiGW         4.920 

 opinia prawna ws. uwarunkowań podatkowych realizacji inwestycji rozbudowy ZOZ        6.000 

 opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 

projektu rozbudowy budynku ZOZ                     6.150 

 obsługa prawna inwestycji „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych  

wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”     30.197 

 koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy 

budynków szpitala ZOZ w Wągrowcu                    56.000 

 ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku Głównego Szpitala  

w ZOZ w Wągrowcu                      23.985 

 

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

 

1. wartość środków trwałych 38.360 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 154.156 zł 

3. wartość zbioru bibliotecznego 505.102 zł 

     łączna wartość 697.618 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o kwotę 19.786 zł. Zakupiono: 

 packet Book Touch Lux3 grey – 15 czytników   7.196 

 drukarka laserowa         339 

 meble (szafki, biurko, krzesło)                10.420 

 MS Office 2016       1.016 

 Lodówka          815 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 

31.079 zł: 
- zakupiono – 31.016 zł:  

 ze środków budżetowych – 15.931 zł – 584 szt. woluminów, 
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 ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 616 woluminów 

o wartości 15.085 zł. 

- darowizny – 63 zł – 63 książki 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 31.725 zł: 

 środki na konserwacje      4.215 

 środki czystości      2.620 

 energia cieplna     24.000 

 zakup materiałów konserwacyjnych       890 

 

 

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

 

1. budynek o wartości 977.391 zł 

2. budowla o wartości 10.000 zł 

     razem 987.391 zł 

3. wartość środków trwałych 741.188 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych 483.979 zł 

     łączna wartość 2.212.558 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. się wzrosła o ogólną kwotę 

10.947 zł z tytułu zakupu ze środków Funduszu Pracy i środków własnych infokiosku – 1 szt.  

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się  

o ogólną kwotę 10.790 zł w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych zakupiono 

m.in:  

- odkurzacz serwisowy    1.620 

- pendrive        546 

- monitory LCD szt. 7     2.653 

- odkurzacz kercher       970 

- krzesło obrotowe       259 

- meble biurowe    3.632 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 43.130 zł: 

 zakup materiałów gospodarczych, środków czystości      4.314 

 gaz, woda, energia elektryczna       15.178 

 usługi remontowe          4.494 

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

przegląd: samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, gaśnic, kominiarski,  

budynku, klimatyzacji; kotła gazowego      10.819 

 ubezpieczenie mienia          3.425 

 podatek od nieruchomości       4.900 

 

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

 

1. wartość środków trwałych 18.806 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych 250.775 zł 

3. wartość zbiorów bibliotecznych 153 zł 

     łączna wartość 269.734 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się 

o ogólną kwotę 920 zł, poprzez: 

a) zwiększenie – 1.839 zł – zakupiono pralki szt.2; 

b) zmniejszenie – 919 zł – zlikwidowano pralkę – szt. 1 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 12.644 zł: 

 spawanie krzeseł        500 

 naprawa sprzętu gospodarczego    1.722 

 malowanie  świetlic i wymiana wykładziny       10.422 
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ZESTAWIENIE  ZBIORCZE  DO  INFORMACJI 

O  STANIE  MIENIA POWIATU  WĄGROWIECKIEGO 

za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 

 

Powierzchnia gruntów 468,8251 ha 

Wartość gruntów 75.847.358 zł 

Wartość budynków 40.877.698 zł 

Wartość budowli 159.149.080 zł 

Wartość środków trwałych 31.529.251 zł 

Wartość pozostałych środków trwałych 12.409.504 zł 

Wartość zbiorów bibliotecznych 930.266 zł 

Majątek finansowy 80.000 zł 

Razem 320.823.157 zł 

 

 

Dochody Powiatu: 

 wpływy z czynszu najmu i dzierżawy                      503.354 zł 

 wpływy za trwały zarząd i ustanowienie służebności                       6.598 zł 

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

odsetki od wpłat po terminie, sprzedaż złomu)       334.147 zł 

 zajęcie pasa drogowego           519.522 zł 

Razem                          1.363.621 zł 

 


