Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 325/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU WĄGROWIECKIEGO
Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
I. Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
Forma władania – trwały zarząd ( cele oświatowe)
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 1653/2, 1647/6, 1652/2 i 1651 o łącznej powierzchni
2,8867 ha
Wartość gruntów została wykazana na podstawie karty inwentaryzacyjnej niezbędnej do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
322 040 zł
2. budynki o wartości
6 287 577 zł
3. budowle o wartości
1 001 766 zł
razem
7 611 383 zł
4. wartość środków trwałych
840 537 zł
5. wartość pozostałych środków trwałych
2 176 748 zł
6. wartość zbioru bibliotecznego
102 964 zł
łączna wartość
10 731 632 zł
Wartość budynków w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyły się
o kwotę 195 872 zł poprzez:
a) zwiększenie:
 przeniesienie wartości termomodernizacji na budynek warsztatowy główny z budynku
gospodarczego
b) zmniejszenie:
 likwidacja budynku magazynu chemicznego
 likwidacja budynku –warsztat demonstracyjny tzw. Wiata warsztatowa
 zmniejszenie wartości budynku gospodarczego pn. warsztat demonstracyjny
o mylnie zwiększoną kwotę termomodernizacji

80 633
14 027
181 845
80 633

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o ogólną
kwotę 108 034 zł poprzez :
a) zwiększenie:
 zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego ACV SOLO 30 KW
12 147
 zakup i montaż kotła gazowego BROTJE SGB 260H
105 116
b) zmniejszenia :
 likwidacja kotła gazowego ACV-HM 60N
9 229
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
zwiększyła się o ogólną kwotę 33 661 zł poprzez :
a) zwiększenie:
 zakup licencji Windows o Office
 zakup sprzętu komputerowego, urządzeń, mebli, sprzętu AGD
 otrzymanie nieodpłatne sprzętu komputerowego, mebli urządzeń fachowych,
sprzętu AGD, sprzętu audiowizualnego
 Projekt czas Zawodowców
b) zmniejszenia:
 likwidacja zużytego sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu
komputerowego
1

1 776
90 085
67 362
4 879

130 441

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. wzrosła
o kwotę 253 zł poprzez:
 zakup podręczników zawodowych ze środków własnych
 zakupione książki ze środków Rady Słuchaczy

105
148

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 375 260 zł
 gaz
 energia elektryczna
 woda
 ścieki wody opadowe wody opadowe opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów,
mat. porządkowe
 ubezpieczenie mienia, nadzory, ochrona system ostrzegania i ochrona fizyczna,
opłaty abonamentowe, programy komputerowe

132 853
76 164
6 161
36 809
60 432
62 841

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 86 939 zł







wynajem pomieszczeń na kiosk spożywczy, zespół do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności
wynajem hali sportowej i sal gimnastycznych
wynajem sal dydaktycznych w celach szkoleniowych
wynajem sal fizjoterapii w kwocie
najem powierzchni pod automaty do napojów i przekąsek, stoisko
banku PEKAO,
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom z likwidowanego
mienia

11 976
3 578
32 092
33 491
862
4 940

II. Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49
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
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

265 000 zł
4 192 767 zł
1 151 757 zł
5 609 524 zł
185 524 zł
1 147 260 zł
52 508 zł
6 994 816 zł

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się o kwotę 18 218 zł
w związku likwidacją nawierzchni asfaltowej o pow. 1560 m2.
2

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
zmniejszyła się o kwotę 31 659 zł
a) zwiększenie – 15 786 zakupiono m.in.
 komputer FS E920
 projektor Acer
 laptop DELL Insporation 2 szt.
 laptop HP 5 szt.
b) zmniejszenie zlikwidowano sprzęt niezdatny uszkodzony i przestarzały

1 200
1 259
4 198
2 775
47 445

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się
o ogólną kwotę 220 zł
a) zwiększenie o kwotę 239 poprzez:
 otrzymanie w darze 124 woluminów
b) zmniejszenie o kwotę 459 zł poprzez:
 ubytkowano 216 woluminów

239
459

Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 153 617 zł:
 artykuły remontowe
 środki czystości związane z utrzymaniem mienia
 artykuły gospodarcze
 naprawa instalacji elektrycznej, wymiana lamp
 ogrzewania pomieszczeń

3 649
8 680
2 376
15 031
123 881

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

84 734 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.
2.
3.
4.
5.

wartość gruntu
budynek o wartości
razem
wartość środków trwałych
wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

190 000 zł
5 964 502 zł
6 154 502 zł
178 493 zł
443 415 zł
6 776 410 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. wzrosła
o ogólną kwotę 5 391 zł poprzez:
a) zwiększenie – 5 397 zakupiono 1 gaśnicę, 2 komputery, kolumnę mobilną, sztalugi
z półkami, głośniki mobilne;
b) zmniejszenie 6 - zlikwidowano 1 gaśnicę.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 102 523 zł, m.in.:
 wyposażenie i materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń
 zużycie gazu
 konserwacja dźwigu towarowego
 konserwacja platformy pionowej – windy + koszty dojazdu
 konserwacja krzesła przyschodowego
 pomiary rezystencji i ochrony p.poż na urządzeniach
 przegląd kotłowni gazowej, instalacji gazowej
 przegląd systemu oddymiania
3

3 648
75 007
685
3 652
1 359
354
484
615
















roczny przegląd obiektu
przegląd kominiarski
przegląd gaśnic i badanie wyd. inst. hydrantowej
przegląd i przeprogramowanie kasy fiskalnej
monitoring obiektu, konserwacja z tym związana i naprawy
naprawa : obieraczki, chłodziarki, lady chłodniczej i zmywarki
naprawa kosiarki
naprawa platformy pionowej
naprawa instalacji oświetlenia i lampy zewnętrznej
wymiana systemu oddymiania
naprawa – zabezpieczenie stanu wody
naprawa drukarki
udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji sanitarnej
ubezpieczenie mienia

200
564
229
191
1 279
1 440
177
1 722
260
2 283
2 100
148
1 291
3 735

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego 4 607 zł:



z tytułu najmu mieszkania o pow. 36,3 m2 i dzierżawy
z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia

2 324
2 283

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

862 421zł
2 585 127 zł
448 700 zł
3 896 248 zł
721 953 zł
661 738 zł
2 098 zł
5 282 037 zł

Wartość budynków w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 zmniejszyła się o kwotę 15 000 zł poprzez
likwidacje pawilonów.
Wartość budowli w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 zwiększyła się o kwotę 41 818 zł poprzez
modernizację kotłowni.
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem
się o kwotę 446 078 zł
a) zwiększenie poprzez:
 samochód osobowy Renault Trafic
 kocioł olejowy kondensacyjny z palnikiem 2 szt.
 wóz asenizacyjny
b) zmniejszenie poprzez:
 likwidacja kserokopiarki Canon

na

dzień

31.12.2018r.

zwiększyła

163 098
260 824
28 500
6 344

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
zwiększyła się o kwotę 38 745 zł poprzez zakup m.in.





pawilon ogrodowy
ławki parkowe
łóżko rehabilitacyjne
meble ( szafy, komody, krzesła stoliki nocne)
4

399
1 751
5 100
9 426







spawarka
myjka ciśnieniowa
sprzęt AGD
wózki sprzątające
kserokopiarka

480
583
11 282
1 476
5 105

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 5 676 zł
 odszkodowania




2 335

dzierżawa gruntu
wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
dopłaty obszarowe

978
683
1 680

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 294 498 zł m.in.
 zakup oleju opałowego
 opłata roczna z tyt. Trwałego Zarządu
 zużycie wody
 opłata za ścieki
 opłata z odpady komunalne
 zużycie energia elektrycznej
 konserwacja windy i platformy
 przegląd kotłowni olejowej
 przegląd systemu oddymiania
 materiały do bieżących remontów
 prace remontowe
 remont urządzeń

146 549
10 062
5 108
11 306
17 690
43 099
7 001
1 353
2 288
15 359
5 480
2 395

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
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze
zwiększyła się o kwotę 18 669 zł poprzez :
a) zwiększenie – 24 734 zł
- ze środków budżetowych zakupiono m.im.
 witryna szklana gablota wystawowa
 telefon komórkowy HUAWIEI
 tablica biała magnetyczna 2 szt.
 trainer AED 112p- defibrylator
 fotel biurowy
 tablica biała 200x100 malowana
 krzesło ANNA MT-STKM/KRZ-CP/ALU 15 szt.
 klimatyzator 4 szt.
5

197 984 zł
4 860 152 zł
456 029 zł
5 514 165 zł
23 385 zł
1 113 748 zł
48 845 zł
6 700 143 zł
stanem na

dzień

31.12.2018r.

3 690
576
525
599
428
520
1 485
12 000

 zestaw komputerowy
b) zmniejszenie – 6 065 zł zlikwidowano m.in.

statywy teleskopowe, mikrofalę szafy, stoły drabiny

3 600
6 065

Wartość zbioru bibliotecznego w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. wzrosła o ogólną
kwotę 757 zł:

książki 13 szt. darowizna
65

książki 70 szt. zakup ze środków budżetowych
692
Wydatki związane z utrzymaniem mienia 272 277 zł
 remonty i pozostałe naprawy
 gaz
 energia elektryczna
 woda
 ścieki
 wody opadowe
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 ubezpieczenie mienia
 przeglądy budynków
 przegląd kotłowni
Dochody przekazane do starostwa Powiatowego w Wągrowcu 64 411 zł
 z tytułu najmu lokatorów budynku mieszkalnego
 z tytułu najmu sal
 z tytułu wpłat lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR za lokalny
mieszkalny – refundacja kosztów ogrzewania, woda i energia elektr.
 z tytułu opłat związanych z wynajmem sal – refundacja kosztów
ogrzewania , wody i energii elektrycznej
 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota dotyczy
wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczeń po deszczu
 z tytułu kosztów eksploatacyjnych sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych z uczniami w ramach projektu unijnego P.8.1.2

70 461
118 825
38 280
5 760
12 304
7 746
10 588
4 645
3 418
250

14 921
13 030
19 353
5 755
6 977
4 375

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

54 743 zł
882 364 zł
41 500 zł
978 607 zł
4 534 zł
183 834 zł
2 675 zł
1 169 650 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
wzrosła o ogólną kwotę 10 146 zł, poprzez:
a) zwiększenie 11 151 zł- ze środków budżetowych zakupiono:
 notebook Asus R540UA-DM349T
 biurko KARUP 40x100
 szafa pionowa z koszami
 komoda
 biurko 2 szt.
6

2 448
100
365
790
498










stół
sofa
fotel 2 szt.
krzesło obrotowe szt. 3
krzesło szt. 2
wieszak stojący
zestaw komputerowy PC Dell VOSTRO
ekspres do kawy

b)






zmniejszenie - 1 005 zł – zlikwidowano:
krzesło
krzesło obrotowe 2 szt.
krzesło półwyściełane 3 szt.
ława
krzesło OPTI szt. 3

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 37 703 zł:
 gaz
 energia elektryczna
 woda
 ścieki
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 ubezpieczenie mienia
 przeglądy budynków
 przegląd kotłowni

129
329
998
997
200
199
2 800
1 298

160
320
1
353
171

14 149
13 162
604
1 393
2 160
1 495
3 670
1 070

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

77 019 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się
o ogólną kwotę 8 583 zł, poprzez:
a) zwiększenie - 1 754 zł – ze środków budżetowych zakupiono
 kolumna aktywna
599
 gitara
1 155
b) zmniejszenie – 10 337 zł – zlikwidowano
 mikrofon
481
 mikrofon dynamiczny szt. 2
1 120
 gitara akustyczna
1 500
- przekazano mienie na rzecz Gołanieckiego Ośrodka Kultury
 klarnet
1 700
 bęben
596
 perkusja
1 490
 saksofon tenorowy
1 450
 saksofon
2 000
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 2 734 zł
 gaz
 energia elektryczna
 woda
 ubezpieczenie mienia
VIII. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1
7

409
1 463
46
816

1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

115 394 zł
424 774 zł
540 168 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła
o ogólną kwotę 22 721 zł, poprzez zakup ze środków własnych i EFS m.in:
 program Gratyfikant GT
 ekspres do kawy
 szafa metalowa na klucze
 roleta zewnętrzna
 komoda
 jednostka centr./komputer szt. 2
 suszarka elektr. do ubrań
 niszczarki 3 szt.
 kserokopiarka
 meble biurowe

się
486
300
230
685
699
6 996
1 699
960
6 150
2 490

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 27 836 zł – gaz, woda energia elektryczna usługi remontowe.
IX. Młodzieżowy Ośrodek w Antoniewie
Forma władania trwały zarząd ( cele oświatowe)
Nieruchomość zlokalizowana na działkach nr 56/7, 47, 53, 51, 59, 56/3, 48, 55/3, 6/3, 49 o łącznej
powierzchni 13,9644 ha.
Wartość gruntów wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania decyzji
Wojewody Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntów
2. budynki o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
6. wartość zbioru bibliotecznego
łączna wartość

614 951zł
2 301 903 zł
2 106 534 zł
5 023 388 zł
883 579 zł
1 349 383 zł
142 572 zł
7 398 922 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. wzrosła
o ogólną kwotę 31 696 zł poprzez:
a) zwiększenie 40 344 zł, zakupiono
 meble
 sprzęt elektryczny
 sprzęt audiowizualny
 pomoce naukowe
 sprzęt różny
 sprzęt roboczy
 otrzymano w darowiźnie zestawy komputerowe oraz sprzęt sportowy
b) zmniejszenie 8 648 zł w wyniku likwidacji.
 meble
 sprzęt elektryczny
 sprzęt roboczy
 sprzęt różny
 materiały

8

4 048
22 142
5 336
2 809
2 769
340
2 900
142
2 644
3 432
2 407
23

Wartość biblioteczna w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. wzrosła o ogólną kwotę 11 592 zł
– zakupiono książki różne i podręczniki.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia 451 260 zł m.in.,
 zakupiono części i materiały do bieżących napraw w ośrodku (mat. elektryczne,
hydrauliczne, budowlano – montażowe, malarskie, części do samochodów,
sprzętu roboczego, rowerów, zamki)
 zakupiono materiały remontowo malarskie
 naprawa sprzętu
 przeglądy budowlane roczne 10 obiektów
 konserwacja kotłów c.o.
 konserwacja centrali telefonicznej
 opłata radiowo telewizyjna
 opłata za odprowadzanie nieczystości płynnych
 opłata za zużycie wody
 opłata zużycie energii elektrycznej
 opłata za zużycie gazu
 ubezpieczenie mienia

11 061
4 135
7 063
2 000
7 085
1 810
2 282
33 958
16 021
62 455
287 503
9 241

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego - 28 559 zł






z najmu i dzierżawy składników majątkowych
odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty czynszu za lokal mieszkalny
i pomieszczenia gospodarcze
wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia
zwrot kosztów ( c.o., woda, energia elektryczna)
sprzedaż złomu

14 738
2
2 150
10 564
1 105

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

459 648 zł
66 168 zł
525 816 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się
o ogólną kwotę 11 334 zł
a) zwiększenie 41 695 zakup m.in.:
 ze środków budżetowych zakupiono m.inn : tapczany szt. 20, router ASUS, szafy
do sypialnii 24 szt. tablicę sucho ścieralne, czajniki 4 szt. suszarki Bosch 2 szt. krzesła
i szafy telewizor brukarka HP, szafki do pokoju nauczycielskiego, stoliki
36 920
 otrzymano nieodpłatnie Zielony Jamnik m.in. gra komputerowa, deskorolka,
keyboard CASIO, rolki 3 szt., rower dziecięcy 2 szt. rowery
4 775
b) zmniejszenie w kwocie 53 029 poprzez likwidację:
 poduszki, kołdry, koce
4 176
 biurka
200
 70 szaf
8 441
 pościel, prześcieradła, obrusy
6 392
 rolety, firany
8 112
 sofy, tapczany, łóżka
25 708
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę
7 215 zł
 zakupiono
7 107
 darowizna
108
9

Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 170 794 zł
 zakupiono materiały na remonty
 energia elektryczna
 woda
 centralne ogrzewanie

36 105
15 776
5 081
113 832

XI. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15
Jednostka zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu o pow. 24,1319 ha ( w tym 3
działkami we współwłasności z Gminą Miejską o pow. 0,8099 ha, gdzie dla Starostwa Powiatowego
powierzchnia wynosi 0,4050 ha).
1. wartość gruntów
1 590 902 zł
2. budynki o wartości
7 274 107 zł
3. budowle o wartości
6 330 468 zł
razem
15 195 477 zł
4. wartość środków trwałych
2 573 843 zł
5. wartość pozostałych środków trwałych
1 376 756 zł
6. finansowy majątek trwały
70 000 zł
łączna wartość
19 216 076 zł

Powierzchnia gruntów w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o 0,1565 ha
a wartość gruntów zwiększyła się o 78 250 zł w związku przyjęciem na stan działki oznaczonej nr 708/2
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień
31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę
372 884 zł poprzez:
a) zwiększenie 775 565 zł
 przyjęcie na stan budowli stanowiących drogę powiatową 1626P
775 565
b) zmniejszenie 402 681 zł
 przekazanie wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych do
402 681
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
o ogólna kwotę 153 180 zł poprzez:

zwiększyła sie

a) zwiększenie w kwocie 174 746 zł:


przekazanie nieodpłatne sprzętu użyczonego w ramach projektu Geoportal.gov.pl
od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie dotyczącego stacji
roboczej Fujisu-Siemens
 przekazanie nieodpłatne sprzętu użyczonego w ramach projektu Geoportal.gov.pl
od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie dotyczącego profesjonalnej
stacji roboczej GIS Fujisu-Siemens
 zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
 zakup specjalistycznej łodzi motorowej Pionier Multi III generacji wraz
z wyposażeniem
b) zmniejszenie w kwocie 21 566 poprzez:
 likwidacja środka trwałego dotyczącego stacji roboczej Fujisu-Siemens
 likwidacja środka trwałego dotyczącego profesjonalnej stacji roboczej
GIS Fujisu-Siemens
10

5 124

16 442
33 180
120 000
5 124
16 442

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
zwiększyła się o kwotę 91 588 zł poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 115 038 zł - zakupiono m.in. czytnik linii papilarnych, drukarki,
niszczarki, kopiarki lasery, zestawy komputerowe, laptopy, notebooki, komputery szafy
metalowe, zestaw ratunkowy i defibrylator, ławki namiot, ławki betonowe kosze betonowe,
parking rowerowy w ramach budżetu obywatelskiego – doposażenie ścieżki przyrodniczej w
Bracholinie elektrokardiograf oraz zakup systemu neoPorady, program do zarządzania punktami
nieodpłatnej pomocy prawnej i programu WPF do Wydziału Finansów,
b) zmniejszenie o kwotę 23 450 zł - przekazano do Hospicjum elektrokardiogram, Gminy Wiejskiej
Wągrowiec ławki namiot, ławki betonowe kosze betonowe, parking rowerowy w ramach budżetu
obywatelskiego – doposażenie ścieżki przyrodniczej w Bracholinie, Powiatowej Straży Pożarnej
zestaw ratunkowy i defibrylator
Wydatki związane z utrzymaniem mienia 429 043 zł














budynek przychodni, ul. Kościuszki 53 i budynek starostwa
montaż krat okiennych w budynku Starostwa
malowanie, cyklinowanie lakierowanie podłóg montaż mebli
wykonywanie robót budowlanych w związku z remontem tarasu
naprawa pieca i c.o.
remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji
przegląd budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji
elektrycznej, przegląd kotła
monitoring obiektów
opłata za gospodarowanie dopadani komunalnymi
opłata za woda, gaz, energia, nieczystości
ubezpieczenie mienia
naprawy przeglądy, konserwacje
usługi telekomunikacyjne
zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych i bieżące naprawy

3 600
9 571
47 500
5 572
12 284
6 950
8 266
22 816
180 459
27 115
41 605
40 450
22 855

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

8 000 zł
86 239 zł
94 239 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła
się o ogólna kwotę 4 223 zł poprzez zakup m.in. regały szafkowe szt. 4 żaluzje okienne szt. 4, pólka,
notebook z oprogramowaniem.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 3 163 zł
 energia elektryczna
 woda
 gaz
 naprawa sprzętu biurowego
XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
11

878
252
1 787
246

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

61 000 zł
237 027 zł
23 623 zł
321 650 zł
318 460 zł
980 735 zł
33 101 zł
1 653 946 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o ogólną
kwotę 155 226 zł poprzez zakup samochodu Renault Trafic
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się
o ogólną kwotę 37 002 zł poprzez:
a) zwiększenie - 60 802 zł – zakupiono m.in.
 drukarka
539
 komputer
1 300
 krzesła, pufy, sakwy 22 szt.
2 580
 kuchnia elektryczna 1 649 maszyny do szycia szt. 3
1 287
 projektory, zestawy multimedialne 3 szt.
4 980
 szafy
5 000
 tablica interaktywna z programu AKTYWAN TABLICA 2 szt.
17 500
 programy komputerowe
1 600
b) zmniejszenie – 97 804 środki o niskiej wartości przeniesiono do ewidencji ilościowej rzeczy
małowartościowych m.in.
 antyramy szt. 66
1 472
 czajniki elektryczne szt. 15
1 521
 drabiny aluminiowe 5 szt.
1 024
 dresy stroje dla reprezentacji ośrodka 21 szt.
2 352
 firany załony rolety 82 szt.
8 140
 garnki naczyna kuchenne 7 szt.
3 521
 karnisze 41 szt.
1 115
 lustra 25 szt.
1 500
 mapy
1 466
 mikrofony 7 szt.
2 350
 odkurzacze 9 szt.
3 772
 pościele, prześcieradła 355 szt.
6 253
 tablice korkowe 88 szt.
6 273
 wieszaki różne 34 szt
4 218
 wykładziny, dywaniki 29 szt.
26 227
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem
o kwotę 831 zł, z tytułu:
12

na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się

- zakupiono w ramach środków finansowych własnych.
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 323 054 zł m.in.















naprawy i bieżące konserwacje m.in. komputerów, gaśnic, sprzętu RTV i AGD
okresowe przeglądy budynków, kotłowni gazowej, placu zabaw
koszty wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć z uczniami upośledzonymi
opłaty eksploatacyjne z tyt. użyczenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć
z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy ul. Kcyńska 48
monitoring obiektu
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( ul. Janowiecka 22)
odprowadzanie ścieków ul. Janowiecka 22
energia elektryczna – szkoła ul. Janowiecka 22
paliwo gazowe – ogrzewanie budynku szkoły, ul. Janowiecka 22
koszty użytkowania pomieszczeń w Bursie Szkolnej Nr 1
ubezpieczenie mienia
opłata za gospodarowanie odpadami ul. Kcyńska 48
monitoring obiektu ul. Kcyńska 48
wydatki poniesione na eksploatację samochodu RENAULT

5 079
2 888
38 400
42 660
2 214
3 696
1 800
2 096
31 453
151 861
2 284
4 892
2 116
7 925

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu


z tut. najmu mieszkań

6.874,41

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

152 829 zł
5 883 181 zł
1 196 714 zł
7 232 724 zł
741 243 zł
1 036 208 zł
56 517 zł
9 066 692 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę 22 996
zł – zakupiono:
 patelnia elektryczna
10 499
 zmywarka kapturowa
12 497
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze
zmniejszyła się o kwotę 59 559 zł, poprzez:
a) zwiększenie 17 782 zł
- zakupiono ze środków budżetowych
 zamrażarka HAIER HSDF
 lodówka BEKO
 urządzenie wielofunkcyjne
 projektor EPSON-EB-W05
13

stanem na

dzień

31.12.2018r.

1 000
570
530
1 749




kopiarka Konica
fotel do biura
- darowizna od Rady Rodziców
 projektor VORDON HDX
 drukarka
 maszynka do mielenia mięsa
 naświetlacz szufladowy
 tapczan z wezgłowiem szt 7
- darowizna od osoby fizycznej
 piłki szt 3
 szafa
b) zmniejszenie – 77 341 zł
- zlikwidowano
 drukarka urządzenia wielofunkcyjne 5 szt.
 patelnia elektryczna
 kołdry, poduszki 66 szt.
 projektory i odtwarzacze 5 szt.
- przeksięgowano na konto pozabilansowe sprzęt w ramach programu
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020: kamerę, profil, monitor interaktywny
Smart, mini komputer NUC

6 507
579
1 008
400
1 592
864
2 653
180
150

10 617
1 000
2 060
8 716

54 948

Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę
19 461 zł poprzez:
 zakup książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
12 000
 zakup książek z budżetu w ramach projektu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”
3 000
 darowizna
4 461
Wydatki związane z utrzymaniem mienia 239 915 zł
 naprawy maszyn, pojazdów i sprzętu
 materiały na remonty bieżące wykonane we własnym zakresie:
farby, kleje, gipsy , emulsje, płytki , materiały elektryczne i hydrauliczne,
urządzenia sanitarne itp.
 dokumentacja projektowo kosztorysowa na inwestycję polegającą na wymianie
kotłów w kotłowni szkolnej
 woda
 gaz
 energia elektryczna
Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – 324 891 zł
 wynajem i dzierżawa ( czynsze za garaże, wynajem pomieszczeń szkoły)
 zwrot mieszkańców oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii za c.o., wodę, energię
elektryczną, koszty wynajmu hali sportowej i sal
 środki otrzymane od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania za zalane
pomieszczenia i zniszczone mienie
 za zakwaterowanie uczniów w internacie

2 933

11 572
10 000
12 299
157 518
45 593

104 106
211 429
2 636
6 720

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
432,8675 ha o wartości 76 585 874 zł.
14

Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do wydania
decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego odnośnie własności nieruchomości.
1. wartość gruntu
2. budynek o wartości
3. budowle o wartości
razem
4. wartość środków trwałych
5. wartość pozostałych środków trwałych
łączna wartość

76 585 874 zł
44 465 zł
168 849 389 zł
245 479 728 zł
967 765 zł
351 626 zł
246 799 119 zł

Wartość budowli w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę 2 785 475 zł,
poprzez przyjecie na stan budowli na drogach:
 Droga nr 1627P – przebudowa ul. Nad Nielbą
 Droga nr 1626P – przebudowa ul. Lipowej
Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę 45 879
poprzez:
a) zwiększenie
 głowica bijakowa Rolmex
28 142
 separator m. Srebrna Góra
42 337
b) zmniejszenie
 likwidacja głowica bijakowa Mc Conell
24 600
Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się
o kwotę 9 664 zł poprzez:
a) zwiększenie w kwocie 22 112 zł – zakupiono:
 program komputerowy
850
 zestaw komputerowy
3 349
 zagęszczarka
5 191
 serwer sieciowy
2 476
 odkurzacz STIHL
1 249
 kosa STIHL
1 380
 zakrętka udarowa
810
 zestaw komputerowy
3 298
 zestaw komputerowy
2 149
 suszarka do rąk
1 360
b) zmniejszenie w kwocie 12 448 – zlikwidowano:
 2 zestawy komputerowe
6 450
 program komputerowy
2 196
 3 kosy spalinowe
3 802
Wydatki związane z utrzymaniem mienia 264 982 zł
 remont pojazdów i sprzętu
 remont budynku
 zakup paliwa
 energia elektryczna
 podatek od nieruchomości
 opłata za zarząd gruntami
 ubezpieczenie mienia i OC
 gaz ziemny
 opłata za wywóz śmieci

59 645
6 915
144 789
9 577
5 790
1 022
18 805
17 719
720

Dochody przekazane do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 797 083 zł
 za zajecie pasa drogowego

782 998

15



grzywny, mandaty i inne kary

14 085

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

27 599 zł
8 842 zł
36 441 zł
24 886 127 zł
649 267 zł
25 571 835 zł

Wartość środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r.
zwiększyła się
o 842 090 zł poprzez:
a) zwiększenie – 844 890 zł – zakupiono ze środków własnych oraz w ramach dotacji ze środków
Unii Europejskiej i pozostałych ( w tym WOŚP) m.in.









inkubator testów biologicznych z drukarką
kardiomonitor 4 szt.
aparat USG
przestrzeń dyskowa
klaster obliczeniowy
przełącznik sieciowy 2 szt.
urządzenie bezpieczeństwa i transportu danych
komputer serwer 2 szt.

b) zmniejszenie 2 800 zł
 zlikwidowano kontener

10 260
49 252
51 840
56 580
81 180
26 900
20 919
18 604

2 800

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się
o kwotę 118 062 zł ze środków własnych oraz w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej
i pozostałych zakupiono m.in.




drukarki 19 szt.
komputery stacjonarne 40 szt.
pompa strzykawkowa 2 szt.

13 742
90 134
5 200

Wydatki związane z utrzymaniem mienia 4 961 631 zł:
a) wydatki z tytułu remontów
 prace remontowe, budynek mieszkalny
b) wydatki z tytułu inwestycji – 4 959 048 zł
 rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego budynku
Szpitala ZOZ w Wągrowcu
 rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji ZOL na potrzeby uruchomienia
Dziennego Domu Opieki Medycznej

2 583
2 583

4 541 844
417 204

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

16 753 zł
146 919 zł
563 613 zł
727 285 zł

16

Wartość środków trwałych w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się o kwotę
21 607 zł, zlikwidowano
 6 sztuk sprzętu komputerowego
21 607
Wartość pozostałych środków trwałych w porwaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła
się o kwotę 13 585 zł,
a) Zwiększenie – 1.900,00 zł
 urządzenie wielofunkcyjne
750
 kolumna
700
 szafa do pomieszczenia socjalnego
450
b) zlikwidowano – 15.485,00 zł:
 meble
10 567
 przekazano nieodpłatnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
2 zestawy komputerowe
4 918
Wartość zbioru bibliotecznego w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę
28 138 zł
- zakupiono
 ze środków budżetu powiatu 613 woluminów
16 551
 ze środków finansowanych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
388 woluminów
11 000
- dary książkowe 587 woluminy
587
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 24 000 zł
 energia elektryczna

24 000

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

977 391 zł
10 000 zł
987 391 zł
763 301 zł
558 478 zł
2 309 170 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zwiększyła się
ogólną kwotę 51 167 w wyniku zakupu ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków własnych poprzez:
a) zwiększenie:
 2 komputery
8 200
 4 drukarki
3 493
 2 switche
3 138
 głośniki i mikrofony
1 079
 telefon
190
 6 klimatyzatorów
30 258
 5 niszczarek
2 583
 program 13 Agent
3 456
 program Winlok
1 353
b) zmniejszenie:
 w ramach reklamacji zwrócono 5 niszczarek
2 583
Wydatki związane z utrzymaniem mienia – 44 937 zł, m.in.
 gaz, woda, energia elektryczna
 usługi remontowe
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10 986





dozór i ochrona mienia, wody opadowe i ścieki, gospodarowanie odpadami,
przegląd: samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, gaśnic,
kominiarskie, budynku, klimatyzacji, kotła gazowego
ubezpieczenie mienia
podatek od nieruchomości

7 505
3 773
4 900

XIX Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu ul. Kcyńska 48
1. wartość środków trwałych
2. wartość pozostałych środków trwałych
3. wartość zbioru bibliotecznego
razem

18 806 zł
240 684 zł
153 zł
259 643 zł

Wartość pozostałych środków trwałych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018r. zmniejszyła się
o ogólną kwotę 2 620 zł poprzez:
a) zwiększenie 26 717 zł : ze środków własnych zakupiono: fotel obrotowy 6 szt., zestawy mebli
pokojowych, laptop Lenowo, odkurzacze Karcher 3szt.
- z darowizn otrzymano 4 zestawy mebli pokojowych
b) zmniejszenie 29 337 zł zlikwidowano: odkurzacze 4 szt., pralki, mikser, sokowirówka,
radiomagnetofon szt. 2, krzesło kuchenne szt. 7, zużyte meble,
Wydatki związane z utrzymaniem mienia - 2 990 zł
 naprawa i przegląd systemu oddymiania, oświetlenia, instalacji do odbioru RTV

2 990

Zestawienie zbiorcze do informacji
ostanie mienia Powiatu Wągrowieckiego
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
502,8725 ha

Powierzchnia gruntów

80 897 744 zł

Wartość gruntów

41 518 162 zł

Wartość budynków

181 625 322 zł

Wartość budowli

33 247 697 zł

Wartość środków trwałych

13 464 479 zł

Wartość pozostałych środków trwałych

1 071 214 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych

351 824 618 zł

razem

Dochody Powiatu:
 wpływy z czynszu najmu i dzierżawy
 wpływy za trwały zarząd i ustanowienie służebności
 pozostałe wpływy ( m.in. odszkodowania z tyt. szkód w mieniu,
odsetek od wpłat po terminie, sprzedaż złomu)


zajęcie pasa drogowego
razem

350 492 zł
11 084 zł
270 284 zł
782 998 zł
1 414 858 zł
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