Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Kiełczygłów

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kiełczygłów praw własności przedstawia
załącznik Nr 1 do niniejszej informacji oraz załączony wykaz mienia komunalnego.
II. Gmina Kiełczygłów nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w
szczególności
ograniczonych
praw rzeczowych,
użytkowania
wieczystego,
wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.
III.Dane o zmianie stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej
informacji.
IV.Dochody z tytułu praw własności gminy Kiełczygłów powinny wynieść na koniec roku
2009 około 95.000,00 zł a są nimi:
1. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
2. dochody z tytułu najmu lokali użytkowych
3. dochody z tytułu dzierżawy gruntów
4. dochody z tytułu wynajmu sali GOK
V. Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Kiełczygłów

Dane dotyczące przysługujących Gminie Kiełczygłów
praw własności
Własnością gminy są następujące obiekty :
1. Budynki mieszkalne,
2. Budynki szkolne,
3. Budynki użyteczności publicznej,
4. Budowle,
5. Drogi i chodniki,
6. Sieci wodociągowe,
7. Samochód służbowy marki Daewoo Polonez ATU+,
8. Ciągniki, koparki, przyczepy, itp.,
9. Autobus do przewozu dzieci
10.Samochody bojowe należące do jednostek OSP,
11.Maszyny i urządzenia techniczne,
12.Komputery i drukarki,
13.Grunty

Załącznik Nr 2
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Kiełczygłów

Dana o zmianach w stanie mienia komunalnego
od dnia złożenia poprzedniej informacji
Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne zmieniło się o kwotę
2.388.490,91 zł. Na kwotę tę składają się:
- dokonanie wyceny gruntów będących własnością gminy – 976.675,72 zł
- podwyższenie wartości budynku przedszkola w Kiełczygłowie – 52.000,00 zł
- zmniejszenie wartości budynku GBP w Kiełczygłowie – 4.249,00 zł
- podwyższenie wartości budynku szkolnego w Kiełczygłowie – 24.007,07 zł
- podwyższenie wartości budynku szkolnego w Chorzewie – 35.521,85 zł
- wybudowano nowe drogi gminne na kwotę - 802.830,45 zł
- wybudowano chodnik w miejscowości Chorzew – 275.292,08 zł
- zlikwidowano 3 komputery i drukarke o wartości – 16.335,61 zł
- zakupiono i zamontowano w UG centralę telefoniczną – 7.600,00 zł
- sprzedano zużytą przyczepę o wartości księgowej – 2.790,00 zł
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Kiełczygłów – 235.000,00 zł
- zlikwidowano przystanki drewniane na terenie gminy o wartości – 6.684,43 zł
- zakupiono zestaw kuchenny do świetlicy w Kiełczygłowie – 4.600,00 zł
- zakupiono walec na potrzeby boisk sportowych – 5.022,98 zł
- różnice wynikające z zaokrągleń – 0,20 zł

