
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 6/2013 

Wójta Gminy Parysów  

z dnia 25 marca 2013 r. 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW 

NA DZIEŃ 31.12.2012 R. 

 

 

I. DANE DOTCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 

1. Komunalizacja 

 ogółem        120,8074 ha 

w tym:  

 grunty                         18,9887 ha 

 pod drogami                     101,8187 ha 

2. Akty Notarialne                          2,5137 ha 

            w tym:  

 grunty                         2,5137 ha 

 

3. Lasy                            5,6200 ha 

4. Wody płynące                1,2100 ha 

                                                                                                    ____________________ 

                   Razem:         130,1511 ha 

Z tego przekazano w: 

1. Zarząd (szkoły)             2,5500 ha 

2. Wieczyste użytkowanie                      0,8900 ha    

 

Informacją  o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne 

Gminy Parysów.  Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status mienia 

gminnego.  

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 

25 752 348 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosła o kwotę   1 592 706 zł. 

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 607 794 zł 

 zaksięgowano wartość zakupionego oraz przekazanego  sprzętu przeciwpożarowego – 

pompy wodnej dla  jednostki OSP za kwotę  6 760 zł, 

 zaksięgowano wartość boiska sportowego ORLIK  na kwotę 1 007 073 zł, 

 zaksięgowano wartość pompy głębinowej  na kwotę 12 528 zł, 



 zaksięgowano wartość kserokopiarki  na kwotę 8 275 zł, 

 zaksięgowano wartość zmodernizowanej drogi gminnej Kozłów – Stodzew na kwotę – 

76 041 zł,  

 zaksięgowano wartość zmodernizowanej drogi we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 

93 205 zł,  

 zaksięgowano wartość zmodernizowanej płyty Rynku w Parysowie na kwotę                 

– 299 318 zł,  

 zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie serwera B-DELL Power Eedge T 610  

na kwotę 18 709 zł, 

 zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie Stacji A-DELL OptiPlex 990DT  na 

kwotę 37 999 zł, 

 zaksięgowano wartość patelni elektrycznej – Publiczne Gimnazjum w Parysowie na 

kwotę 4 500 zł, 

 zaksięgowano przekazanego nieodpłatnie  telefaxu  – PSP w Woli Starogrodzkiej na 

kwotę 3 782 zł, 

 zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie  kserokopiarki  na kwotę 15 799 zł – 

PSP w Woli Starogrodzkiej, 

 zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie  telefaxu  na kwotę 7 340 zł – PSP w 

Parysowie, 

 zaksięgowano wartość przekazanego nieodpłatnie  komputera  na kwotę 3 803 zł – PSP 

w Parysowie 

 zaksięgowano wartość przekazanej nieodpłatnie  kserokopiarki  na kwotę 8 662 zł 

 – PSP w Parysowie. 

 Zaksięgowano wartość zestawu komputerowego na kwotę 4 000 zł – GBP w Parysowie 

Zmniejszenia wartości majątku trwałego :  15 088 zł 

 wycofano z użytkowania boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 

10 836 zł, 

 wycofano z użytkowania komputer, drukarkę i zasilacz w Szkole Podstawowej w 

Parysowie – 4 252 zł, 

II. Place / grunty/ i drogi gminne 

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2012 r. znajduje 

się 130,1511 ha gruntów, w tym: 

 drogi – 101,8187 ha, 



 place i grunty – 21,5024 ha 

 lasy i grunty leśne – 5,6200 ha 

 wody płynące – 1,2100 ha 

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi 7 372 114 zł z tego: place –  1 123 086 zł, 

grunty gminne – 770 250 zł, drogi gminne – 5 478 778 zł, 

  

Wykazane grunty są w bezpośrednim zarządzie Gminy za wyjątkiem gruntów 

użytkowanych przez szkoły oraz grunty użytkowania  wieczystego. 

III. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne gminy: 

1. Budynki mieszkalne – 3 szt. o wartości 206 365 

 Budynek Agronomówki – 137 167 zł, 

 Budynek przy ul. Książęcej 11 – 52 499 zł, 

 Budynek we wsi Stodzew – 16 699 zł. 

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 6 szt. o wartości  

473 478 zł w tym: 

 budynek przy ul. Kozłowskiej – 115 735 zł, 

 budynek gospod. przy ul. Kozłowskiej – 4 032 zł 

 budynek Urzędu Gminy – 318 055 zł, 

 budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357 zł, 

 budynek gospod. przy Agronomówce – 3 799 zł, 

 budynek – sklep we wsi Stodzew – 5 500 zł, 

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt.  

o wartości 1 755 726 zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych ( remizy) z 

terenu Gminy Parysów. 

4. Obiekty szkolne – 12 szt. o wartości 3 251 573 zł,  

Budynki: 3 009 103 zł 

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 222 695 zł  

- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973 zł 

- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296 zł 

- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383 zł 

- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 432 756 zł 

Budowle: 253 305 zł  

- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 261 zł 

- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769 zł 

- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596 zł 



- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065 zł 

- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 639 zł 

- chodnik przed Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 22 728 zł 

- ogrodzenie Publicznego Przedszkola w Parysowie – 39 412 zł 

5. Obiekty kulturalne – 2 szt. o wartości 215 371 zł, jest to budynek Gminnej Biblioteki 

Publicznej o wartości 127 974 zł i budynek świetlicy we wsi Słup o wartości 87 397 zł. 

6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568 zł, 

7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163 zł; 

8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106 zł, 

IV. Obiekty i urządzenia energetyczne 

 urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 2 szt.  

  o wartości 9 965 zł, 

 urządzenia energetyczne będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 3 szt.  

o wartości 97 228 zł, 

 urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia – 1 szt.  

o wartości 7 000 zł. 

V. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa 

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 

4 448 608 zł. oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 347 zł.  

VI. Środki transportu 

Mienie komunalne obejmuje 13 samochodów pożarniczych o wartości 815 228 zł 

użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy, oraz  

2 samochody osobowe o wartości 67 792 zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270 zł. Łączna 

wartość środków transportu – 887 290 zł. 

VII. Ruchomości i wyposażenie 

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. 

kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się 

we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 740 446  zł w tym: 

 – ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 32 szt.  

              o wartości 288 369 zł,  

 – ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 40 szt.  

              o wartości 191 912 zł,  

 – ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 32 szt.  

              o wartości 213 736 zł,  



 – ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 6 szt.  

              o wartości 46 429 zł,  

  

 W roku 2012 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę  

87 661 zł. 

 

Wójt Gminy Parysów 

  

Bożena Kwiatkowska 


