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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr  63/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 marca 2019 r.  

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

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

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

2,8867 ha. 

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

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

1. wartość gruntów                 322 040 zł 

2. budynki o wartości               6 483 449 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                       1 001 766 zł 

razem                                                                                                                            7 807 255 zł 

4. wartość środków trwałych                 732 503 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                        2 143 087 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                               102 711 zł        

łączna wartość                                                                                                           10 785 556 zł 

 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się                                     

o kwotę 89 285 zł poprzez: 

• likwidację kserokopiarki CANON IR 2520                                                                            3 600 

• likwidację FREZARKI PIONOWEJ 6p-12, która utraciła przydatność                                         

dydaktyczną z uwagi na przestarzałą technologię i wyeksploatowanie                                85 685 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                   

zmniejszyła się o ogólną kwotę 71 158 zł poprzez: 

a) zwiększenie – 100 762 zł: 

• zakup sprzętu komputerowego, urządzeń, mebli, sprzętu AGD                                          55 998 

• otrzymanych nieodpłatnie sprzętu komputerowego, mebli, urządzeń fachowych,                      

sprzętu AGD, sprzętu audiowizualnego                                                                                44 764  

b) zmniejszenie – 171 920 zł: 

• dokonano likwidacji zużytego sprzętu, wyposażenia,                                                                     

      pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego                                                   171 920   

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła                                           

o kwotę 459 zł poprzez: 

a) zwiększenie – 1 086 zł: 

• zakup podręczników zawodowych ze środków własnych                                                         272 

• zakup książek ze środków Rady Słuchaczy i Rady Rodziców                                                   365 

• otrzymane od czytelników w zamian za pozycje niezwrócone                                                  449 

b)     zmniejszenie – 627 zł: 

• wyksięgowano ze stanu 430 zniszczonych książek                                                                    627 

 

 



2 
 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 428 938 zł: 

• gaz                                                                                                                                         133 925 

• energia elektryczna                                                                                                                 76 549 

• woda                                                                                                                                          7 312 

• ścieki, wody opadowe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                          40 899                                

• środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów                                                58 243                                                                                                                                                              

• ubezpieczenie mienia, przeglądy /sieć informatyczna, przepompownia ścieków,  

piece co, sprzęt/                                                                                                                        49 437 

• naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                                 7 698    

•   częściowa naprawa dachu na budynku warsztatowym oraz wymiana                                                              

  i montaż drzwi                                                                                                                          46 100 

• wykonanie inwentaryzacji i koncepcji architektonicznej z wizualizacją                                                                     
        sali sportowej do celów projektowych na kwotę                                                                       8 775  

 

                                                                 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 79 010 zł:  

     

• wynajem pomieszczeń na kiosk spożywczy i zespół do spraw orzekania 

             o stopniu niepełnosprawności                                                                                                  11 896 

• wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych                                                                           4 528                                                   

• wynajem sal dydaktycznych w celach szkoleniowych                                                            33 005                                      

• wynajem sal fizjoterapii                                                                                                           28 338                                                                                   

• najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek, stoisko  

             banku PEKAO,                                                                                         858 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom z likwidowanego 

      mienia                                                                                                                                           385                                                                                                       

                                                                                                            

 

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

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

Nieruchomość zlokalizowana na działce 532/17 o powierzchni 1,3193 ha. 

Wartość gruntu wskazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości, która została zmieniona na skutek 

podziału działki nr 532/14 na działki nr 532/16 i 532/17. Działka nr 532/16 została przekazana Gminie 

Miejskiej w Wągrowcu.  

 

1. wartość gruntów                                                                                                         265 000 zł 

2. budynki o wartości                                                                                                  4 192 767 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                  1 169 975 zł 

            razem                                                                                                                        5 627 742 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                          185 524 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                   1 178 919 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                      52 728 zł 

łączna wartość                                                                                                        7 044 913 zł 

 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 1 118 708 zł                    

w związku z modernizacją boiska wielofunkcyjnego. 

Wartość gruntu zmniejszyła się o 0,012 ha, a wartość zmniejszyła się o 3 000 zł wskutek podziału 

nieruchomości. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                               

zwiększyła się o kwotę 19 159 zł, 

 

- zakupiono: 

• kolumny aktywne HYBRIDO - 1 szt.                                                                                         699  
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• suszarki do rąk Omega - 2 szt.                                                                                                 1 068 

• kopiarki Olivetti D-COPIA  - 2 szt.                                                                                         9 603                                                                                                  

•  kosiarkę 630/2018                                                                                                                     1 300 

•  komputer z oprogramowaniem                                                                                                 3 989 

•  odkurzacz SH 86 do boiska wielofunkcyjnego                                                                         1 300 

•  laptop do samorządu uczniowskiego                                                                                        1 200 

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła                                             

o ogólną kwotę 17 999 zł 

a) zwiększenie o kwotę 18 151 zł poprzez: 

• powiększenie zbiorów specjalnych o 12 woluminów                                                                   270 

• zakup 682 woluminów                                                                                                             14 962 

• zakup płyt DVD – 11 szt.                                                                                                              464 

• zakup płyt CD – 24 szt.                  518 

• zakup taśm wideo – 73 szt.                          1 937 

b) zmniejszenie o kwotę 152 zł poprzez: 

• likwidację 377 woluminów                                                                                                           152 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 241 659 zł: 

• artykuły remontowe (żarówki, płyty podłogowe, kable, suszarki do rąk) 

             i artykuły malarskie (farby, pędzle, folie), materiały hydrauliczne                                           8 141 

• środki czystości związane z utrzymaniem mienia                                                5 820 

• zużycie energii cieplnej                                                                                  112 582 

• modernizacja sali                                                                                                                   109 962 

• naprawa przyłączy elektrycznych                                                                                              5 154  

 

                     

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z tytułu najmu                                                              

i dzierżawy                                                                       80 952 zł 

 

 

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

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

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                                                                          438 024 zł 

łączna wartość                                                                                                             6 771 019 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła                       

o ogólną kwotę 9 369 zł poprzez: 

a) zwiększenie - 9 476 zł - zakupiono UPS, zestaw komputerowy i 2 monitory, kserokopiarkę, 

kasę fiskalną, drukarkę, czajniki bezprzewodowe, kalkulator, szatkownice, odkurzacz, 

lampkę biurową i grabie do liści,                

b) zmniejszenie 107 zł - zlikwidowano 3 czajniki bezprzewodowe. 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 84 845 zł:  

•  wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń                                       4 340 
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•  zużycie gazu                                                                                               59 407 

•  konserwacja dźwigu towarowego                      1 332 

•  konserwacja platformy pionowej – windy                                  3 614 

•  konserwacja krzesła przyschodowego                                               1 332 

•  dozór techniczny 6 urządzeń                       1 960 

•  pomiary rezystencji i ochrony p.poż. na urządzeniach                                   348 

•  konserwacja kotłowni gazowej i układu detekcji gazu                                             500 

•  konserwacja ksero                             98      

•  konserwacja systemu oddymiania                          615 

•  roczny przegląd obiektu                          200 

•  przegląd kominiarski                           563 

•  przegląd gaśnic i badanie wyd. inst. hydrantowej                                     246 

•  przegląd instalacji gazowej                                  185 

•  remont gaśnic                                          62 

•  monitoring obiektu i konserwacja z tym związana                                1 082 

•  przegląd inst. elektrycznej, pomiary elektryczne                     1 100 

•  naprawa pralki, maszyny do szatkowania, chłodziarki                                                           440 

•  wymiana akumulatorów w krzesełku przyschodowym                                                           172 

•  naprawa łóżek                                                    300 

•  naprawa dachu nad kuchnią                                             300 

•  naprawa systemu instalacji gazowej - uszczelnienie                                               246 

•  wymiana sterownika w kotłowni                                  1 400 

•  naprawa i wymiana uszkodzonego termometru podgrzewacza ciepłej wody                          890 

•  naprawa systemu alarmowego                                                  391 

•  ubezpieczenie mienia                                                3 722 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego 4 154 zł: 

• z tytułu najmu mieszkania o pow. 36,3 m2                                                                                                              2 252  

• z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia                                                                      1 902  

 

IV. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

Forma władania – trwały zarząd (Dom Pomocy Społecznej). 

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

Wartość gruntu została wykazana na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego.  

 

1. wartość gruntu                                                                                                                  862 421zł 

2. budynki o wartości                                                                                                       2 600 127 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                          406 882 zł 

razem                                                                                                                           3 869 430 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                               275 875 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           622 993 zł 

6. Wartość zbioru bibliotecznego                                                                                            2 098 zł 

łączna wartość                                                                                                             4 770 396 zł 

 

 

Decyzją Zarządu z dnia 8 lutego 2018r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze, na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu 

Wągrowieckiego, położonej w Srebrnej Górze gmina Wapno, oznaczonej nr działki 142 o pow. 16,2700 

ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00037666/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w 

Wągrowcu w Wydziale Ksiąg Wieczystych, zabudowanej zespołem pałacowo dworskim w związku z 

czym wartość gruntu w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 37 921 zł. 

Zwiększyła się również wartość budynków o kwotę 851 336 zł i wartość budowli o kwotę 46 846 zł.  

 
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o kwotę 

330 945 zł, 



5 
 

a) zmniejszenie poprzez włączenie do wartości budynków:  

• platformy                                                                                                                                66 369  

• windy - oficyna II                                                                                                                 149 205 

• windy - oficyna I                                                                                                                   115 371 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                                         

zwiększyła się o kwotę 16 290 zł poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 20 486 zł poprzez zakup: 

• wsporników krzeseł, luster łazienkowych                                                                                 1 850  

• mebli                                                                                                                                          9 239 

• serwera sieciowego                                                                                                                    1 931 

• okapów kuchennych- 2 szt.                                                                                                        1 496 

• stołu do pionizacji                                                                                                                      2 984  

b)  zmniejszenie na kwotę 4 196 zł poprzez likwidację:  

• szaf chłodniczych - 2 szt.                                                                                                         3 946  

• zestawu mebli                                                                                                                              250 

  

 

Dochody przekazane do starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 3 360 zł 

• wynajem sali                                                                                                                                407 

• dzierżawa gruntu                                                                                                                          945 

• wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                     740 

• dopłaty obszarowe                                                                                                                     1 268  

 

 

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

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

1,4279 ha. 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów                                                                                                             197 984 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                                                                       1 095 079 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                          48 088 zł 

łączna wartość                                                                                                            6 680 717 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                           

zwiększyła się o kwotę 209 440 zł poprzez: 

a) zwiększenie – 224 467 zł 

- ze środków budżetowych zakupiono 

▪ notebook ACER ASPIRE 3-38XP                                                                                     2 000  

▪ zestaw komputerowy z oprogramowaniem                                                                        3 678  

▪ projektor Benq MW533 DLP                                                                                             1 783  

▪ tablica interaktywna (2x3) Esprit Dual Touch 80”                                                            2 499  

▪ urządzenie wielofun. HP LaserJet Pro M426dw                                                                1 700  

▪ laptop Dell Vostro 3568                                                                                                     2 499  

▪ ławka korytarzowa Bench-5BK                                                                                            906  

▪ szafy laboratoryjne -2 szt.                                                                                                     984  

▪ tablice biała ceramiczna 170x100 - 2 szt.                                                                             960  

      - umowa darowizny 

▪ kopiarka OLIVETTI D-COPIA 3002MF Plus + DP7120                                                 8 610  
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      - na podstawie protokołu przyjęcia sprzętu                                                                             71 272  

             - z projektu unijnego - przedmioty i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń                                                     

               z matematyki i biologii w tym m.in. dygestorium szkolne, szafa na odczynniki, stół                                   

               demonstracyjny, stół laboratoryjny, ława środkowa, pipety, miernik prądu,  

               statyw z wyposażeniem, waga laboratoryjna, szczypce metalowe, zlewki, szkiełko  

               zegarowe, pęseta, zestaw odczynników i chemikaliów, modele budowy cząsteczek, 

               przyrząd do elektrolizy, zestaw do wytwarzania gazów, laptop Asus AS 41UV – DM1511T,  

               tablica Multimedialna Avtek TT-BOARD 90, projektor multimedialny EPSON EB-W05,  

               zestaw doświadczalny do badania enzymów, deska kreślarska A3, projektor  

               multimedialny EPSON EB-W05                                                                                        127 576  

b) zmniejszenie – 15 027 zł zlikwidowano:  

• zestawy komputerowe, stoły, krzesła kopiarki, drukarkę                                          15 027 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła o ogólną                     

kwotę 85 zł: 

• książki 6 szt.  darowizna od uczniów i nauczycieli                                                         35  

• książka 1 szt. zakup ze środków budżetowych                                                                50 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 296 428 zł: 

• konserwacja i naprawa parkingu oraz pozostałe naprawy                                                   102 460 

• gaz                                                                                                                                        127 379  

• energia elektryczna                                                                                                                30 419  

• woda                                                                                                                                         4 132  

• ścieki                                                                                                                                      10 746  

• wody opadowe                                                                                                                         3 470  

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                7 470  

• ubezpieczenie mienia                                                                                                               4 402  

• przeglądy budynków                                                                                                                3 405  

• przegląd kotłowni                                                                                                                     2 545  

 

Dochody przekazane do starostwa Powiatowego w Wągrowcu 64 171 zł: 

• z tytułu najmu budynku mieszkalnego                                                                    14 425  

• z tytułu najmu sal                                                                                                                   22 370  

• z tytułu wpłat lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokalny                                     

     mieszkalny – refundacja kosztów ogrzewania, woda i energia elektr.                                   17 870  

• z tytułu opłat związanych z wynajmem sal – refundacja kosztów                                                    

      ogrzewania, wody i energii elektrycznej                                                                                  6 216 

• z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota dotyczy                                             

     wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczeń po deszczu                                          2 540 

•  z tytułu kosztów eksploatacyjnych sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć                          

      dydaktycznych z uczniami w ramach projektu unijnego P.8.2                                                   750  

 

 

 

VI. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1 

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

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

ułamkową Powiatu Wągrowieckiego i Województwa Wielkopolskiego.  

 

1. wartość gruntu                                                                                                                    54 743 zł 

2. budynek o wartości                                                                                                          882 364 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                            41 500 zł 

             razem                                                                                                                               978 607 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                                   4 534 zł 

5. wartość pozostałych środków                                                                                          173 688 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                             2 675 zł 

łączna wartość                                                                                                             1 159 504 zł 
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                                                

wzrosła o ogólną kwotę 4 503 zł, poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 7 004 zł, ze środków budżetowych zakupiono: 

• niszczarkę Fellowes P-48C                                                                                                        399  

• kserokopiarkę CANON IR2520                                                                                              4 591  

• regały                                                                                                                                          690  

• drabinę aluminiowa małą dwustopniową                                                                                   129  

• meble                                                                                                                                       1 195  

 

b) zmniejszenie o kwotę 2 501 zł – zlikwidowano komputer przenośny i fotel Saba. 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o kwotę 8 977 

zł – likwidacja kserokopiarki Canon IR 2520 i zestawu komputerowego. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 30 158 zł: 

• gaz                                                                                                                                         14 564  

• energia elektryczna                                                                                                                 7 221  

• woda                                                                                                                                          580  

• ścieki                                                                                                                                      1 306  

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                              1 530  

• ubezpieczenie mienia                                                                                                             1 484  

• przeglądy budynków                                                                                                              3 042 

• przegląd kotłowni                                                                                                                      431 

  

 

 

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

 

1. wartość pozostałych środków                                                                                       85 602 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o 

ogólną kwotę 604 zł, poprzez: 

a) zwiększenie - 2 598 zł – ze środków budżetowych zakupiono  

• kolumnę aktywna                                                                                                                        599  

• laptop                                                                                                                                       1 999  

b) zmniejszenie – 3 202 zł – zlikwidowano  

• drukarkę                                                                                                                                      349  

• wzmacniacz                                                                                                                              2 400  

• efekt gitarowy                                                                                                                             304  

• dyktafon                                                                                                                                      149  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2 885 zł: 

• gaz                                                                                                                                               258  

• energia elektryczna                                                                                                                  1 704  

• woda                                                                                                                                            122  

• ubezpieczenie mienia                                                                                                                  801  

 

 

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

 

1. wartość środków trwałych                                                                                  115 394 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych                                                              402 053 zł 

łączna wartość                                                                                                          517 447 zł 
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Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o 

ogólną kwotę 39 576 zł, poprzez: 

a) zwiększenie w kwocie 39 576 zł – zakupiono ze środków własnych i EFS m.in.: 

• program rewizor GT                                                                                                      486 

• program Anit Virus                                                                                                     1 916 

• regały szt.4                                                                                                                  3 573  

• szafy biurowe 2 szt                                                                                                     1 986  

• szafy na dokumenty                                                                                                    7 500  

• zestawy komputerowe - 3 szt.                                                                                     8 595 

• drzwi                                                                                                                           3 353 

• panele podłogowe                                                                                                       2 214 

• stoły - szt. 3                                                                                                                 1 628 

• biurka - szt. 2                                                                                                              1 509 

• klimatyzator                                                                                                                1 100 

• lodówkę                                                                                                                         380  

• zespół bębna do serwerowni                                                                                          947 

• kontener z szufladami                                                                                                    500 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 18 587 zł – gaz, woda energia elektryczna. 

 

 

   

IX. Młodzieżowy Ośrodek w Antoniewie 

Forma władania trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

powierzchni 13,9644 ha. 

 

Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów                                                                                                  614 951 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                                                                                  883 579 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                           1 317 687 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                            130 980 zł 

łączna wartość                                                                                                7 355 634 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.  zwiększyła się o kwotę 

84 669 zł w wyniku: 

a) zwiększenia o kwotę 97 988 zł w związku z zakupem kotła kondensacyjnego                                              

BROTJE SGB 215 do kotłowni w budynku internackim nr 3, 

b) zmniejszenia o kwotę 13 319 zł w związku z likwidacją zużytego kotła                                                          

TORUS KW210. 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła                            

o ogólną kwotę 17 900 zł poprzez: 

a) zwiększenie 49 558 zł, zakupiono m.in. 

• sprzęt elektryczny                                                                                                                     7 246 

• sprzęt audiowizualny                                                                                                              12 127 

• sprzęt różny                                                                                                                               1 369 

• pomoce naukowe                                                                                                                    28 296 

b) zmniejszenie 31 658 zł w wyniku likwidacji m.in. 

• mebli                                                                                                                                          4 837 

• sprzętu elektrycznego                                                                                                                 3 669 

• sprzętu audiowizualnego                                                                                                         19 516 
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• sprzętu roboczego                                                                                                                         882 

• sprzętu pozostałego                                                                                                                       900                                                                                                                            

• materiałów różnych                                                                                                                    1 030 

 

  

Wartość biblioteczna w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła o ogólną kwotę 13 776 zł – 

zakupiono książki różne i podręczniki. 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 394 329 zł:  

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

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

sprzętu roboczego, rowerów, zamki)                                                                                      15 762 

• zakupiono materiały remontowo malarskie                                                                              6 621 

• naprawa sprzętu                                                                                                                        1 743 

• wykonanie operatu                                                                                                                    2 460    

• rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej                                                                            1 400 

• przeglądy budowlane roczne 10 obiektów                                                                                2 000                                                                                                           

• usługa kominiarska – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych                                  1 300 

• konserwacja kotłów c.o.                                                                                                            6 494 

• konserwacja centrali telefonicznej                                                                                            1 800 

• konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego                                                                  1 799 

• opłata radiowo telewizyjna                                                                                                       2 282 

• usługa napraw systemu operacyjnego                                                                                         221 

• przeglądy gaśnic, urządzeń biurowych i pojazdów                                                                     271 

• opłata za dozór techniczny urządzeń                                                                                        1 872 

• opłata za odprowadzanie nieczystości płynnych                                                                    36 690 

• opłata za zużycie wody                                                                                                           17 252 

• opłata zużycie energii elektrycznej                                                                                         30 941 

• opłata za zużycie gazu                                                                                                          253 864 

• ubezpieczenie mienia                                                                                                                9 557 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego - 25 351 zł:  

• z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                     14 056  

• odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty czynszu za lokal mieszkalny                                                                         

i pomieszczenia gospodarcze                                                                                                          1 

• wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia                            1 111 

• zwrot kosztów (c.o., woda, energia elektryczna)                                                                     9 819 

• sprzedaż złomu                                                                                                                            364  

 

 

 

 

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

 

1. wartość pozostałych środków trwałych                                                                                     470 982 zł 

2. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                                     58 953 zł 

łączna wartość                                                                                                                        529 935 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.  wzrosła o ogólną 

kwotę 17 512 zł poprzez: 

a) zwiększenie -17 512 zł, zakup m.in.: 

• ze środków budżetowych zakupiono m.in. kuchenkę Zanussi, kontenery, krzesła,                                                

     szafy ubraniowe, szafy aktowe, drukarkę, niszczarkę, lampy LED, telefony,                                                         

     centralę telefoniczną, tapczany dla wychowanków                                                                       16.987   
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• otrzymano nieodpłatnie od PZU m.in. 2 kontenery, 3 krzesła, 18 szaf aktowych                             525 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 

11 721 zł – zakupiono książki.   

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 247 648 zł:    

• zakupiono materiały do remontów                                                                                                  8 067   

• energia elektryczna                                                                                                                        17 275 

• opłata za wynajem hali sportowej                                                                                                 79 100 

• woda                                                                                                                                                6 540 

• centralne ogrzewanie                                                                                                                   101 526 

• naprawy sprzętu, remont pomieszczeń, malowanie pokoi i korytarzy                                          35 140 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego 16 374 zł: 

- z tytułu najmu pokoi internatu                                                                                                           2 578 

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pośrednich za wodę, c.o., energię, ścieki)              13 796 

 

 

 

XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 

 

Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 23,9754 ha (w tym 3 

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

powierzchnia wynosi 0,4050 ha).  

1. wartość gruntów                                                                                                           1 512 652 zł 

2. budynki o wartości                                                                                                       7 274 107 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                      5 957 584 zł 

razem                                                                                                                         14 744 343 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                            2 420 663 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                        1 285 168 zł 

6. finansowy majątek trwały                                                                                                  70 000 zł 

łączna wartość                                                                                                           18 520 174 zł 

 

 

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszała się o 0,2585 ha                      

a wartość gruntów zmniejszyła się o 154 980 zł w związku z przekazaniem Gminie Miejskiej Wągrowiec 

działek nr 532/16, 1402/1, 1402/2 i 581/1. 

Starostwo Powiatowe w 2018r. na podstawie umowy sprzedaży - aktu notarialnego Repetytorium                

A numer 667/2018 z dnia 26.01.2018r. nabyło nieruchomość zabudowaną zespołem parkowo pałacowym 

położoną w Srebrnej Górze gdzie mieści się Dom Pomocy Społecznej, za kwotę 3 652 704 zł                       

a następnie nieruchomość ta na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08.02.2018r. 

została oddana w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o ogólną kwotę                           

480 169 zł poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 13 223 075 zł,  

• przyjęcie przez Starostwo Powiatowe budowli stanowiących                                                       

drogi powiatowe                                                                                                             11 030 755  

• przyjęcie przez Starostwo Powiatowe boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego                                            

przy Zespole Szkół w Gołańczy                                                                                       1 086 078  

• przyjęcie przez Starostwo Powiatowe boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego                                      

przy Zespole Szkół w Gołańczy                                                                                                635  

• przyjęcie przez Starostwo Powiatowe boiska wielofunkcyjnego przy                                   

Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu                                                                                     1 105 607  
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b) zmniejszenie o kwotę 13 703 244 zł,  

• przekazanie Gminie miejskiej Wągrowiec budowli na działkach                                             

1402/1, 1402/2, 581/1                                                                                                          310 000 

• przekazanie budowli stanowiących drogi powiatowe do                                                           

Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu                                                                    11 030 755 

• przekazanie mienia na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy na kwotę                                 1 086 713 

• przekazanie mienia a rzecz Zespołu Szkół nr 2                                                                                                      

w Wągrowcu na kwotę                                                                                                     1 105 602 

• przekazanie Gminie miejskiej Wągrowiec budowli wchodzącej                                                       

w skład drogi publicznej ul. Libelta w Wągrowcu                                                             170 174 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.  uległa zmniejszeniu                                          

o ogólna kwotę 476 378 zł poprzez: 

a) zwiększenie w kwocie 51 538 zł: 

• zakup zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym                                       20 000  

• zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica-Minolta Bizhub C258                                    13 000 

• zakup programu komputerowego, system Backupowy Shadow Protect + Qnap                            

służący do wykonywania i przechowywania kopi bezpieczeństwa z serwerów                           

fizycznych i wirtualnych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na kwotę                         18 538                                                               

b) zmniejszenie w kwocie 527 916 zł, m.in. poprzez:  

• przekazanie mienia powiatu na rzecz Starostwa Powiatowego w Złotowie, Pile                                     

i Czarnkowie                                                                                                                       438 126 

• zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja                       

powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” współfinansowanego                             

przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                         

WRPO na lata 2014-2020                                                                                                    89 790  

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                 

zwiększyła się o kwotę 203 154 zł poprzez:  

a) zwiększenie o kwotę 217.718 zł – zakupiono m.in.  lodówkę, kopiarki, drzwi                       

wewnętrzne, fotele, szafy, monitory, niszczarkę, klimatyzację, rower, telefony,                       

parasole, ups-y, serwer sieciowy, terminal do Wydziału Komunikacji,                                      

laptopy-2 szt., zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - 9 szt., notebook,                         

urządzenia do sali sesyjnej m.in. kolumny głośnikowe, terminal do głosowania                             

i debat wraz z mikrofonem na mównicę, meble biurowe m.in. fotele, szafki,                                       

ławy, stół konferencyjny,  8 szt. opraw oświetleniowych i sterowników oświetleniowych, lunetę, 

stół do szachów, grill metalowy i stół piknikowy, sprzęt do głosowania i nagłaśniania sali 

sesyjnej, transmisji on-line z obrad sesji tj. kamerę szerokoobrotową, konwerter, endokery, 

rozdzielacze, monitor, wzmacniacz, kolumny głośnikowe dwudrożne, terminale HD, notebooki i 

konsole oraz oprogramowanie do kopii danych na serwerze sieciowym, do bilansu 

skonsolidowanego, do inwentaryzacji środków trwałych, etykiet i drukarki do etykiet oraz 

zakupiono aplikację do głosowania, wizualizacji i cyfrowej rejestracji dźwięku, 

b) zmniejszenie o kwotę 14 564 zł - przekazano do Szkoły Muzycznej 8 szt. opraw oświetleniowych 

i sterowników oświetleniowych oraz na rzecz Gminy Wągrowiec m.in. lunetę, stół do szachów, 

grill metalowy i stół piknikowy. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 411 368 zł: 

-   budynek przychodni, ul. Kościuszki 53 

•  naprawa dachu –wymiana orynnowania, położenie papy termozgrzewalnej                      22 962 

•  montaż elementów systemu alarmowego w wydziale komunikacji             

 (wymiana 4 –letnich głównych akumulatorów zasilających)                                                2 472 
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•  udrożnienie kanalizacji, wymiana zaworów w kaloryferach, wymiana  

 pompy i wymiana licznika ciepłej wody w wydziale komunikacji                                       6 356   

•  montaż drzwi wewnętrznych w wydziale komunikacji pomiędzy salą 

 rejestracji a prawem jazdy                                                                                                      3 181 

•  wykonanie prac związanych z powstaniem nowego, dodatkowego stanowiska  

 do obsługi interesantów w wydziale komunikacji                                                                  4 367 

- budynek starostwa, ul. Kościuszki 15 

• wymiana pękniętych elementów hydraulicznych, wymiana agregatu i oleju  

hydraulicznego w dźwigu osobowym w budynku starostwa                                                33 628                              

• instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, podsystemu zalania                               7 781 

wodą i kontroli temperatury w serwerowni 

• malowanie sali sesyjnej                                                                                                           6 593 

• cyklinowanie i lakierowanie parkietów na sali sesyjnej i sali zarządu                                  13 524 

• remont tarasu (balkonu nad wejściem frontowym do budynku) 

przeprowadzenie robót budowlanych                                                                                    20 007 

• wykonanie drzwi wewnętrznych do biura kierownika w wydziale architektury 

i budownictwa                                                                                                                         2 300 

• instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu z podsystemem dymu i temperatury 

w budynku archiwum                                                                                                              2 493      

• przeglądy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej                                      3 816   

• monitoring obiektów                                                                                                                8 041                                                                                                               

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                              16 314                                            

• świadczenia eksploatacyjne /woda, gaz, energia elektryczna, nieczystości)                       161 519                                                                                                                                    

• ubezpieczenie mienia                                                                                                             25 051                                                                                                                    

• naprawy, przeglądy i konserwacje m.in.  

       urządzeń dźwigowych, sprzętu biurowego, systemu alarmowego, systemu CCTV, 

       budynków, klimatyzacji, samochodów służbowych, sprzętu pożarniczego, przewodów   

       kominowych, kotła gazowego, instalacji telefonicznej                                                         54 497                                                                                             

• zakup materiałów do remontów pomieszczeń biurowych i bieżących                                               

napraw m.in. artykułów przemysłowych, elektrycznych, budowlanych                               16 466 

 

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 452 301 zł z tytułu: 

• czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych                                                             257 068 

• odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu                                                                                  68 

• wpływów za trwały zarząd nieruchomościami                                                                       9 986 

• wpływów z tyt. odszkodowania za przejęcie  

nieruchomości                                                                                                                     185 179 

 

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

 

1. wartość środków trwałych                                                                                                 8 000 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           82 016 zł 

razem                                                                                                                               90 016 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła            

się o ogólną kwotę 5 927 zł poprzez zakup m.in. komputera, szafki metalowej i dysków przenośnych. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia –  2 813 zł: 

• energia elektryczna                                                                                                                    887  

• woda                                                                                                                                           272 

• gaz                                                                                                                                           1 408  

• naprawa sprzętu biurowego                                                                                                       246  
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XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48 

 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

Jednostka zarządzająca nieruchomościami zlokalizowanymi w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 22 na 

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

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

przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie władania nieruchomością. 

 

1. wartość gruntów                                                                                                                61 000 zł 

2. budynek o wartości                                                                                                          237 027 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                            23 623 zł 

razem                                                                                                                              321 650 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                               163 234 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                        1 017 737 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                           32 270 zł 

łączna wartość                                                                                                             1 534 891 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się                

o ogólną kwotę 5 504 zł poprzez: 

a) zwiększenie - 18 354 zł – zakupiono m.in. 

• aparaty i centralę telefoniczną                                                                                                 1 058 

• aparaty fotograficzne                                                                                                                  465 

• notebooki                                                                                                                               11 357  

• projektory, zestawy multimedialne                                                                                         1 980 

• radiomagnetofony                                                                                                                      679 

b) zmniejszenie  - 12 850 zł zlikwidowano m.in.  

• drukarki                                                                                                                                      900 

• głośniki, słuchawki komputerowe                                                                                              400 

• kserokopiarki                                                                                                                           3 499 

• mapy, pomoce dydaktyczne                                                                                                    2 000 

• projektory                                                                                                                                2 008 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się                             

o kwotę 116 zł, z tytułu: 

-  zakupiono 8 egz. książek w ramach środków finansowanych dla Samorządu Uczniowskiego. 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 299 542 zł m.in. 

• naprawy i bieżące konserwacje m.in. komputerów, gaśnic, sprzętu RTV i AGD                  5 388 

• usługi szklarskie                                                                                                                         164 

• prace elektryczne                                                                                                                        763 

• usługi informatyczne – podłączenie Internetu                                                                         1 150 

• okresowe przeglądy budynków, kotłowni gazowej, placu zabaw                                           1 423 

• koszty wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć z uczniami upośledzonymi                36 000 

• opłaty eksploatacyjne z tyt. użyczenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć                                              

z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy ul. Kcyńska 48                                             42 660 

• monitoring obiektu                                                                                                                  2 263 

• środki czystości i art. gospodarcze                                                                                          5 483  

• opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi (ul. Janowiecka, ul. Kcyńska)                 7 032 

• odprowadzanie ścieków ul. Janowiecka                                                                                  1 689 

• energia elektryczna – szkoła ul. Janowiecka 22                                                                      1 312  
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• paliwo gazowe – ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22                                       20 052 

• opłaty eksploatacyjne poniesione w związku z użyczeniem pomieszczeń, tj. wydatki  

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

przeglądy techniczne, konserwację urządzeń                                                                      151 860  

• ubezpieczenie mienia                                                                                                               5 014 

• opłata za gospodarowanie odpadami ul. Kcyńska 48                                                              3 990 

• monitoring obiektu ul. Kcyńska  48                                                                                         2 263 

• wydatki poniesione na eksploatację samochodu RENAULT                                                  9 312 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu   

• z tut. najmu mieszkań                                                                                                              6 771  

 

 

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

 

Forma władania – trwały zarząd (cele oświatowe). 

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

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

wydania decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 

 

1. wartość gruntów                                                                                                               152 829 zł 

2. budynki o wartości                                                                                                        5 883 181 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                       1 196 714 zł 

razem                                                                                                                            7 232 724 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                               718 247 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                        1 095 767 zł 

6. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                           37 056 zł 

łączna wartość                                                                                                             9 083 794 zł 

 

 

Wartość budowli w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 1 099 813 zł                  

w związku z przekazaniem mienia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego na podstawie Uchwały na 

809/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o kwotę 8 784 

zł – likwidacja pralnicy PCA 15M. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.                          

zwiększyła się o kwotę 68 249 zł, poprzez: 

a) zwiększenie 88 381 zł,  

- zakupiono ze środków budżetowych m.in. 

• aparat fotograficzny                                                                                                                      780 

• tablicę białą                                                                                                                                   510 

• jednostkę komputerową – serwer                                                                                               2 090 

• jednostkę komputerową + monitor                                                                                            2 979  

• biurka - 2 szt.                                                                                                                                 978  

• dysk zewnętrzny sieciowy                                                                                                            679  

• odkurzacz do liści                                                                                                                         900 

• karcher – zestaw myjący                                                                                                            1 810 

• zasilacz                                                                                                                                          380 

• szafę biurową                                                                                                                                338  

• blender                                                                                                                                           230 

- współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Podniesienie wiedzy  

i kompetencji uczniów…”         

•  doposażenie pracowni przedmiotowych matematycznych i przyrodniczych                         10 222 
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• urządzenie wielofunkcyjne OKI                                                                                                1 469  

• laptop                                                                                                                                          2 399 

-  darowizna w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020                          

•  zakupiono m.in. kamerę, profil, monitor interaktywny Smart, mini komputer NUC           

- współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność                      

uczniów i absolwentów”                                                                                                          54 948 

• Notebook LENOWO                                                                                                                 2 799 

b) zmniejszenie – 20 132 zł  

      - zlikwidowano m.in.   

• jednostki komputerowe                                                                                                              3 538 

• piłki szt. 30                                                                                                                                 1 661 

• laptop Dell                                                                                                                                  2 390 

• kasety wideo                                                                                                                               5 205 

- Przekazano umową darowizny Gołanieckiemu Ośrodkowi Kultury na podstawie                             

Uchwały nr 12/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.11.2018r. instrumenty 

muzyczne                                                                                                                                   6 930  

  

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.  zmniejszyła się o kwotę 

1 608 zł, w związku ze: 

a) zwiększeniem w kwocie 546 zł poprzez: 

• zakup książek z budżetu                                                                                                                 92  

• otrzymanie książek w darowiźnie od Powiatu Wągrowieckiego                                                 454  

b) zmniejszeniem o kwotę 2 154 poprzez likwidację książek. 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 220 169 zł: 

• naprawy maszyn, pojazdów i sprzętu                                                                                        9 087 

• materiały na remonty bieżące wykonane we własnym zakresie:  

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

urządzenia sanitarne itp. (remont pralni w celu przystosowania na 2 

              klasopracownie oraz remont toalety męskiej), części do naprawy ciągnika  

              samochodu, kosiarki, autobusu                                                                                               18 136  

• woda                                                                                                                                         12 036 

• gaz                                                                                                                                          132 750 

• energia elektryczna                                                                                                                  48 160 

 

 

 Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 335 571 zł: 

• wynajem i dzierżawa (czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)                             45 799 

• sprzedaż złomu                                                                                                                               55 

• zwrot dokonany przez mieszkańców oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

za c.o., wodę, energię elektryczną, koszty wynajmu hali sportowej i sal                             277 349                                                              

• środki otrzymane od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania za uszkodzony 

 samochód, zalane pomieszczenia i zniszczone mienie                                                             7 988 

• za zakwaterowanie uczniów w internacie                                                                                  4 380 

 

 

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

powiatowych o łącznej pow. 432,2744 ha i wartości 76 525 921 zł. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 

423,8675 ha o wartości 76 585 874 zł. 

Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania 

decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości. 
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1. wartość gruntu                                                                                                            76 585 874 zł 

2. budynek o wartości                                                                                                            44 465 zł 

3. budowle o wartości                                                                                                   166 063 914 zł 

razem                                                                                                                       242 694 253 zł 

4. wartość środków trwałych                                                                                               921 886 zł 

5. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           341 962 zł 

łączna wartość                                                                                                         243 958 101 zł 

 

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o 34,1633 ha,                     

a wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 5 092 195 zł w związku z oddaniem w trwały zarząd – decyzją 

nr 1/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10.05.2018r. nieruchomości stanowiące drogi i ich 

poszerzenia. 

 

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 17 509 085 zł, 

poprzez: 

a) zwiększenie o kwotę 6 478 330 zł poprzez przyjęcie na stan budowli na drogach: 

• Droga nr 1653P – droga w m. Skoki 

• Droga nr 1580P – chodnik w m. Srebrna Góra 

• Droga nr 1562P – droga w m. Łekno – Rąbczyn 

• Droga nr 1580P – chodnik w m. Wapno 

• Droga nr 1677P – droga w m. Skoki 

• Droga nr 1695P- peron, zatoka w m. Podlesie Wysokie, Sarbia 

• Droga nr 1603P- chodnik w m. Łekno 

• Droga nr 1630P– chodnik w m. Mokronosy 

- zwiększenie o kwotę 11 030 755 zł poprzez przyjęcie na stan budowli na podstawie decyzji    

   Zarządu Powiatu nr 1/2018 z dnia 10.05.2018r. 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 29 703 

zł poprzez: 

a) zwiększenie – przyjęcie na stan samochodu Peugeot o wartości 51 700 zł, 

b) zmniejszenie - likwidację samochodu Fiat Seicento o wartości 21 997 zł. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r.  zwiększyła się o 

kwotę 24 000 zł poprzez: 

a) zwiększenie w kwocie 33 519 zł – zakupiono  

• niwelator                                                                                                                                  1 230 

• pilarkę Husgvarna                                                                                                                    2 999 

• drabinę Alu                                                                                                                                 629 

• suszarkę do rąk                                                                                                                        1 360 

• kosę STIHl                                                                                                                               1 329 

• ubijak WEBER                                                                                                                        9 704 

• krzesła obrotowe 7 szt.                                                                                                             3 465 

• zestaw serwerowni                                                                                                                   9 852 

• kopiarkę Develop                                                                                                                     2 951  

b) zmniejszenie w kwocie 9 519 zł – zlikwidowano: 

• pilarkę STIHL                                                                                                                          2 400 

• kosiarkę rotacyjną                                                                                                                    2 528 

• kopiarkę Konica                                                                                                                       3 444 

• krzesła tapicerowane 4 szt.                                                                                                          198 

• krzesła obrotowe 4 szt.                                                                                                               810  

• fotele 2 szt.                                                                                                                                 138  

• drabinę aluminiową                                                                                                                        1  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 263 258 zł: 

• remont pojazdów i sprzętu                                                                                                    69 875 

• remont budynku                                                                                                                    10 832 
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• zakup paliwa                                                                                                                       138 408 

• energia elektryczna                                                                                                                 6 037 

• podatek od nieruchomości                                                                                                      5 790 

• opłata za zarząd gruntami                                                                                                       1 022 

• ubezpieczenie mienia i OC                                                                                                   19 019 

• gaz ziemny                                                                                                                            11 765 

• opłata za wywóz śmieci                                                                                                             510 

 

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 648 190 zł: 

• za zajecie pasa drogowego                                                                                                  603 648 

• wpłaty odszkodowań                                                                                                             44 292 

• sprzedaż złomu                                                                                                                           250 
 

 
XVI. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 74 

1. budynek o wartości                                                                                                            27 599 zł 

2. budowle o wartości                                                                                                              8 842 zł 

razem                                                                                                                                36 441 zł 

3. wartość środków trwałych                                                                                          24 044 037 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           531 205 zł  

łączna wartość                                                                                                           24 611 683 zł 

 

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się                               

o 744 454 zł poprzez: 

a) zwiększenie – 744 454 zł – zakupiono ze środków własnych oraz w ramach dotacji ze środków 

Unii Europejskiej i pozostałych (w tym: WOŚP),  m.in.  
 

• łóżka szpitalne 10 szt.                                                                                                             49 680 

• inhalator pneumatyczny                                                                                                            6 175 

• aparat do znieczulania ogólnego                                                                                           131 652 

• aparat usg                                                                                                                                99 360 

• respirator                                                                                                                                 71 280 

• analizator parametrów krytycznych                                                                                        41 256 

• lampy bezcieniowe 2 szt.                                                                                                        14 188 

• drukarki 2 szt.                                                                                                                          23 276 

• skanery 2 szt.                                                                                                                             3 821 

• pompę infuzyjną                                                                                                                        4 300 

• materace przeciwodleżynowe 2 szt.                                                                                        11 772 

• łóżko elektryczne                                                                                                                     30 240 

• stół operacyjny                                                                                                                         28 080 

• lampę zabiegową diagnostyczną                                                                                                9 072 

• konwekcję systemu ogrzewania pacjenta                                                                                  9 212 

• defibrylator                                                                                                                               74 520 

• analizator pomiarów krytycznych                                                                                            41 256 

• laptop                                                                                                                                          3 558  
 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o 

kwotę 192 554 zł, ze środków własnych oraz w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej i 

pozostałych, zakupiono m.in. 

• lampę bezcieniową                                                                                                                     1 240 

• pompy infuzyjne 10 szt.                                                                                                           25 920 

• kasę fiskalną                                                                                                                               1 600 

• tablicę                                                                                                                                         2 349 

• komputer mobilny                                                                                                                      2 364 
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• komputery stacjonarne 56 szt. (ze środków unijnych)                                                           126 188 

• drukarki 39 szt. (ze środków unijnych)                                                                                    29 070 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 384 239 zł: 

a) wydatki z tytułu remontów -   5 166 zł  

• prace remontowe, budynek ZOL, budynek główny szpitala oraz budynek                                   

administracji                                                                                                                              5 166 

b) wydatki z tytułu inwestycji - 379 073 zł 

• realizacja umowy dot. pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem                   

inwestorskim nad zadaniem pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych                             

wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”                                               199 260  

• obsługa prawna inwestycji pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań                 

istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”                                                                  40 700  

• wdrożenie systemu ERP Impuls Evo wraz z integracją                                                         115 128  

• opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa                                              

istniejącego budynku Rehabilitacji ZOL na potrzeby uruchomienia                                                

Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”                                                              23 985 

  

 

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

 

1. wartość środków trwałych                                                                                             38 360 zł 

2. wartość pozostałych środków trwałych                                                                       160 504 zł 

3. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                     535 475 zł 

razem                                                                                                                           734 339 zł 

  

Wartość pozostałych środków trwałych w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła                     

się o kwotę 6 348 zł, zakupiono: 

• laptop 1 szt.                                                                                                                           2 899  

• oprogramowanie – Office                                                                                                     1 049 

• komputery z oprogramowaniem 2 szt.                                                                                  2 400 

 

 

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 

30 373 zł, 

- zakupiono  

• ze środków budżetu powiatu 486 woluminów                                                                    14 943 

• ze środków finansowanych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                    

673 woluminy                                                                                                                      14 826  

- dary książkowe 604 woluminy                                                                                                            604 

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 31 555 zł: 

• środki na konserwację                                                                                                           4 115  

• środki czystości                                                                                                                     2 720 

• energia elektryczna                                                                                                             24 000 

• zakup materiałów konserwacyjnych                                                                                        720 

 

 

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                                                                                               763 301 zł 

4. wartość pozostałych środków trwałych                                                                           507 311 zł 

łączna wartość                                                                                                             2 258 003 zł 
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Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. wzrosła o ogólną kwotę   

22 113 zł z tytułu zakupu ze środków Funduszu Pracy 2 zestawów komputerowych za kwotę 8 214 zł i 

kserokopiarki za kwotę 13 899 zł. 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się 

ogólną kwotę 23 332 w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków własnych, 

zakupiono: 

• zasilacze 4 szt.                                                                                                                         1 721  

• drukarki 6 szt.                                                                                                                          5 033 

• niszczarki 7 szt.                                                                                                                       4 083 

• krzesła obrotowe 2 szt.                                                                                                               493 

• kalkulator                                                                                                                                      50 

• wentylatory biurowe 2 szt.                                                                                                         252 

• tablice informacyjne 6 szt.                                                                                                     11 070 

• szafki do łazienek 3 szt.                                                                                                              630  

 

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 44 923 zł: 

• zakup materiałów gospodarczych, środków czystości                                                            4 875 

• gaz, woda, energia elektryczna                                                                                              15 369 

• usługi remontowe                                                                                                                    4 878  

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

przegląd: samochodu systemu monitorowania, kserokopiarek, gaśnic,                                      

kominów, budynku, klimatyzacji, kotła gazowego                                                               11 162 

• ubezpieczenie mienia                                                                                                               3 739 

• 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                                                                         243 304 zł  

3. wartość zbioru bibliotecznego                                                                                              153 zł 

razem                                                                                                                             262 263 zł 

 

 

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017r. zmniejszyła się o 

ogólną kwotę 7 471 zł poprzez: 

a) zwiększenie - 14 232 zł: ze środków własnych zakupiono: drukarkę, zestaw nagłośnieniowy, fotel 

obrotowy, pralkę i suszarkę elektryczną.  

- z darowizn otrzymano sprzęt na kwotę 9 956 zł w tym: pralka, odkurzacze szt. 2, rowery   

  górskie szt. 18, 

b) zmniejszenie - 21 703 zł, zlikwidowano m in. rowery 21 szt. odkurzacze 4 szt., drukarki 

komputerowe 2 szt., pralki 2 szt., krzesła tapicerowane 31 szt.  

 

  Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 12 434 zł: 

• naprawa sprzętu gospodarczego oraz malowanie pokoi mieszkalnych, kuchni,                                             

pralni i sanitariatów.                                                                                                             
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Zestawienie zbiorcze do informacji 

ostanie mienia Powiatu Wągrowieckiego 

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

Powierzchnia gruntów 
493,717 ha 

 

Wartość gruntów 
80 819 494 zł 

 

Wartość budynków 
41 729 034,00 zł 

 

Wartość budowli 
178 443 363,00 zł 

 

Wartość środków trwałych 
31 495 821,00 zł 

 

Wartość pozostałych środków trwałych 
13 193 088,00 zł 

 

Wartość zbiorów bibliotecznych 
1 003 187,00 zł 

 

Razem  
346 683 987,00 zł 

 

 

 

Dochody Powiatu: 

• wpływy z czynszu najmu i dzierżawy                                                                        527 516 zł 

• wpływy za trwały zarząd i ustanowienie służebności                                                    9 986 zł 

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

odsetek od wpłat po terminie, sprzedaż złomu)                                                                      575 055 zł 

• zajęcie pasa drogowego                                                                                            603 648 zł 

razem                                                                                                                     1 716 205 zł 

 

  


