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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/17 

Wójta Gminy Wierzbinek  z dnia 28 marca 2017 roku                                                                         

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Wierzbinek za rok 2016  

 

INFORMACJA O  STANIE  MIENIA  

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU  

W GMINIE WIERZBINEK 
 

 

 

Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016 - przygotowano na podstawie art.267 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz w 

oparciu o : 

 

1) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzbinek praw własności, 

2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności              

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 

udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, 

od dnia złożenia poprzedniej informacji, 

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, 

6) dane i informacje z ewidencji księgowej. 
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 Zestawienia danych dotyczące mienia komunalnego w poniższej Informacji zostały 

sporządzone na podstawie danych ze stanowiska ds. mienia komunalnego i informacji 

księgowych uzyskanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek. Ujęte 

zostało mienie komunalne pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy Wierzbinek, jak 

również mienie pozostające w zarządzie placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Gminnej Administracji Placówek 

Oświatowych w Wierzbinku. Wszystkie wartości wykazane w informacji o stanie mienia 

komunalnego są zgodne z ewidencją księgową. 

  

 Niniejsza informacja sporządzona została na dzień 31 grudnia 2016 roku                        

i obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

 
Poniższa tabela przedstawia podział ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy 

Wierzbinek w rozbiciu na poszczególne grupy według Klasyfikacji środków trwałych na 

dzień 31.12.2015 (dzień złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego) i na 

dzień 31.12.2016, a także zmianę wartościową zaistniałą w poszczególnych grupach środków 

trwałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

 

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2016 

roku zamyka się kwotą  71 624 338,45 zł.
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Tabela 1 

 

Lp. 

Mienie komunalne Gminy 

Wierzbinek według Klasyfikacji 

środków trwałych 

Stan wartościowy 

mienia komunalnego 

na 31.12.2015 

Zmiana wartości 

Stan wartościowy 

mienia komunalnego 

na 31.12.2016 

Udział % poszczególnej 

grupy środków trwałych 

w ogólnej wartości 

mienia na dzień 

31.12.2016 

1 Grunty  2 756 061,21 zł -22 169,35 zł 2 733 891,86 zł 3,82 

2 Budynki i lokale 21 904 782,90 zł -14 523,51 zł 21 890 259,39 zł 30,56 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 925 301,34 zł 1 731 176,36 zł 42 656 477,70 zł 59,56 

4 Maszyny i urządzenia 2 376 617,27 zł  4 468,59 zł 2 381 085,86 zł 3,32 

5 Środki transportu 502 320,00 zł 53 496,67 zł 555 816,67 zł 0,78 

6 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 1 416 546,70 zł - 9 739,73 zł  1 406 806,97 zł 1,96 

  
Łączna wartość 69 881 629,42 zł 1 742 709,03 zł 71 624 338,45 zł 100 
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 Poniżej przedstawiono w formie graficznej strukturę mienia komunalnego Gminy 

Wierzbinek. 

 

 

 

 

 

Powyższa struktura przedstawia procentowy udział poszczególnych składników 

mienia komunalnego w ogólnej jego wartości.  
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GRUNTY  

 

Grunty komunalne stanowią na dzień 31 grudnia 2016 roku 3,82 % ogólnej wartości 

mienia komunalnego gminy. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących część mienia 

komunalnego według ewidencji gruntów i ewidencji księgowej obejmuje 325,7742 ha. 

Wartość gruntów komunalnych zamyka się kwotą 2 733 891,86 zł. 

 

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2016 r. to przede wszystkim: 

 

 grunty zurbanizowane i zabudowane budynkami mienia komunalnego w tym 

strażnicami OSP, budynkami szkół, urzędu gminy, 

 grunty niezabudowane, niezagospodarowane, rekreacyjne i przeznaczone pod 

aktywizację gospodarczą, 

 grunty rolne, działki, 

 łąki, pastwiska trwałe, tereny przy jeziorze 

 grunty zalesione, park w miejscowości Kryszkowice o powierzchni 2,19 ha i 

wartości księgowej 8 975,41 zł, zieleń w miejscowości Morzyczyn o powierzchni 

0,01ha i wartości według ewidencji księgowej 10,00 zł, 

 grunt pod boisko gminne, parking, oczyszczalnię i cmentarz o wartości                      

79 461,53 zł według ewidencji księgowej, 

 grunty pod wodami 

o jezioro w miejscowości Obory o powierzchni 43,67 ha i wartości 2 400,00 zł, 

które jest co roku wydzierżawiane, 

o staw położony w miejscowości Wierzbinek o powierzchni 1,66 ha i wartości     

2 000,00 zł według ewidencji księgowej, 

 167,6410 ha stanowią grunty pod drogami i tereny pod dawną kolejką 

wąskotorową (przeznaczone częściowo pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej) 

o łącznej wartości 1 398 183,27zł według ewidencji księgowej, 

 grunt pod wysypiskiem śmieci w Zielonce o powierzchni 4,52 ha i wartości                         

4 000,00 zł według ewidencji księgowej. 

Gmina Wierzbinek, jest wieczystym użytkownikiem działki nr 60/25 w obrębie geodezyjnym 

Chlebowo o powierzchni 0,15 ha i wartości księgowej 25 875,00 zł. Z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste gmina poniosła w okresie od 01 stycznia 2016 roku do  31 stycznia 

2016 roku wydatki w wysokości: 892,80 zł. 
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Gmina Wierzbinek oddała w użytkowanie wieczyste 6 działek o powierzchni 0,8831 ha, z 

których dochód z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 268,10 zł rocznie. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Wierzbinek miała zawartych: 

 21 umów użyczenia nieruchomości zabudowanych Umowy te zostały zawarte między 

innymi z: sołectwami, ochotniczymi strażami pożarniczymi, Parafią 

Rzymskokatolicką w Tomisławicach, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w 

Wierzbinku,  Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku, 

 1 umowę użyczenia z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie dotyczącą terenu 

cmentarza,  

 6 umów użytkowania z placówkami oświatowymi na łączną powierzchnię 6,0723 ha, 

 24 umów na dzierżawy gruntów (z osobami fizycznymi i TP S.A.) na łączną 

powierzchnię 69,7592 ha 

 1 umowa na dzierżawę gruntów dla łowiectwa, 

 2 umowy najmu na sale lekcyjne,  

 5 umów najmu na pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, 

 10 umów najmu na wynajem budynków i lokali w budynkach stanowiących mienie 

komunalne Gminy Wierzbinek pod prowadzoną działalność gospodarczą, 

 22 umowy najmu na lokale mieszkalne. 

 1 ustanowienie służebności przesyłu dla potrzeb uregulowania infrastruktury 

telekomunikacyjnej-ułożenie linii kablowej światłowodowej –porozumienie zawarte 

z firmą FIBREHOST 

 

W uzupełnieniu należy również wskazać, że na dzień 31.12.2016 roku Gmina Wierzbinek 

miała zawarte 3 umowy użyczenia, w których jest stroną biorącą w użyczenie. Dwie umowy 

zostały zawarte z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie i obejmują użyczenie budynku domu 

parafialnego w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską umowa obowiązuje do 

31.08.2026 roku oraz użyczenie działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o 

powierzchni 726 m
2 

z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa obowiązuje do 

31.05.2034 roku. Trzecia umowa dotyczy użyczenia Gminie Wierzbinek przez OSP 

Ziemięcin budynku garażowego na czas nieokreślony. 
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BUDYNKI I LOKALE  

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje 

wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. 

   

Łączna wartość wszystkich budynków i budowli należących do mienia komunalnego 

Gminy Wierzbinek na 31 grudnia 2016 roku wynosi 21 890 259,39 zł co stanowi 30,56 % 

wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

Według ewidencji mienia komunalnego i szczegółowej ewidencji księgowej na koncie 

011 w dniu 31.12.2016 r. Gmina Wierzbinek posiadała 3 budynki przeznaczone na cele 

mieszkalne w miejscowościach Wierzbinek, Kalina i Janowice, a ich wartości księgowe to 

odpowiednio: 38 181,90 zł, 10 041,33 zł, 20 169,39 zł. Gmina Wierzbinek posiada budynek 

mieszkalny wielorodzinny, na 31.12.2016 roku w zasobie gminnym pozostało 6 mieszkań 

o wartości 771 657,19 zł; 4 mieszkania są przeznaczone do sprzedaży w postępowaniu 

przetargowym, natomiast pozostałe dwa mieszkania są przeznaczone na mieszkania socjalne; 

oraz lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach byłych agronomówek w Wierzbinku 

i Tomisławicach o łącznej wartości 43 757,86 zł.  

W otrzymanym w formie darowizny budynku administracyjnym po byłym posterunku 

o wartości 370 785,29 zł mieszczą się 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia 

wykorzystywane przez Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku. Ponadto gmina posiada również 

garaż w Wierzbinku i budynki gospodarcze w miejscowościach: Wierzbinek i Tomisławice 

o łącznej wartości 29 484,84 zł. W 2015 roku został zakupiony kontener socjalny z łazienką 

przeznaczony na potrzeby osób w sytuacji kryzysowej, wartość księgowa wyniosła 12 459,90 

zł. 

 Nowa siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku wraz z zagospodarowanym placem 

zaewidencjonowana jest w księgach rachunkowych na łączną kwotę 4 974 820,08 zł (w tym 

wartość budynku to 3 640 553,23 zł, a zagospodarowanie placu zamyka się kwotą 

1 334 266,85 zł). Pałac w Wierzbinku oraz budynek dawnej siedziby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wierzbinku są zaewidencjonowane odpowiednio na kwoty 

319 460,54 zł  i  41 800,00 zł.  

Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków zajmują budynki oświaty, nauki i kultury. 

Gmina zgodnie z ustawą w 1996 roku przejęła nieodpłatnie mienie państwowe służące        
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użyteczności publicznej stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół 

w miejscowościach: Sadlno, Zaryń, Tomisławice, Zakrzewek, Morzyczyn, Boguszyce.  

 Na dzień sporządzania niniejszej informacji na terenie Gminy Wierzbinek 

funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, 

 Szkoła Podstawowa w Sadlnie, 

 Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, 

 Szkoła Podstawowa w Zaryniu, 

 Szkoła Podstawowa w Tomisławicach, 

 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, 

 Gminne Przedszkole w Wierzbinku z siedzibą w Sadlnie oraz 

 Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku  

 

 Wartość księgowa budynków placówek oświaty działających na terenie gminy 

Wierzbinek stanowi 5 484 275,73 zł, w tym według ewidencji księgowej na dzień                    

31.12.2016 r. wartość: 

 budynków szkół zamyka się kwotą  5 264 145,90 zł, 

 budynków gospodarczych przy szkołach 18 404,87 zł, 

 obiekty pomocnicze przy budynkach szkół – 201 724,96 zł. 

 W zasobach środków trwałych pozostał również lokal w budynku po szkole w 

Mąkoszynie wynajmowany na aptekę. Wartość tego lokalu zamyka się kwotą 15 358,79 zł. 

Na terenie gminy Wierzbinek jest również 11 budynków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w miejscowościach: Mąkoszyn, Morzyczyn, Synogać, Ziemięcin, Wierzbinek, 

Boguszyce,  Stara Ruda,  Wilcza Kłoda,  Broniszewo, Sadlno i Racięcin. Budowle strażnic 

opiewają na wartość 3 217 587,35 zł. Strażnice w miejscowościach Morzyczyn, Ziemięcin, 

Stara Ruda, Broniszewo i Racięcin zostały zmodernizowane w ramach działania ,, Odnowa i 

rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 Poza tym w ewidencji księgowej znajdują się również budynek biblioteki                              

w miejscowości Kalina o wartości 6 694,23 zł, który był siedzibą filii bibliotecznej do 

31.08.2016 roku. Od 01.09.2016 roku Filia Gminnej Biblioteki w Kalinie stała się Filią 

Gminnej Biblioteki w Morzyczynie i została przeniesiona do nabytego w drodze zamiany i 

wyremontowanego budynku w Morzyczynie o wartości księgowej 219 798,05 zł. Budynki 

świetlic wiejskich w miejscowościach: Łysek, Słomkowo, Kryszkowice, kontenery w 
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Zielonce służące jako świetlica wiejska o łącznej wartości 528 581,97 zł, ponadto budynek w 

Zaryniu będący zarówno siedzibą filii bibliotecznej jak również świetlicy wiejskiej o wartości 

ewidencyjnej 759 750,39 zł.  

W zasobie mienia komunalnego gminy Wierzbinek znajdują się 2 budynki ośrodków 

zdrowia, w których mieszczą się: gabinety lekarskie, punkt apteczny, siedziba filii 

bibliotecznej oraz mieszkania. Budynki są usytuowane w miejscowościach:  Sadlno 

i Mąkoszyn, ich wartość księgowa łącznie wynosi 422 778,90 zł. Budynek ośrodka zdrowia w 

Mąkoszynie został zmodernizowany w 2016 roku, również w budynku ośrodka w Sadlnie 

wykonano prace związane z termomodernizacją dachu. W Sadlnie znajduje się także budynek 

gospodarczo-garażowy o wartości 7 276,29 zł.  

W ewidencji księgowej mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w grupie I wg 

klasyfikacji środków trwałych znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, 

dyspozytornia, budynki hydroforni w Racięcinie i Wierzbinku, nowo wybudowany budynek 

stacji uzdatniania wody w Zaryniu, budynek socjalny na wysypisku śmieci w Zielonce o 

łącznej wartości 958 335,92 zł, a także 41 wiat przystankowych o wartości 140 368,60 zł. 

Wśród budynków znajdujących się w zasobie mienia komunalnego Gminy 

Wierzbinek znajdują się również budynki sportowe. Hala sportowa w Boguszycach, o 

wartości 2 624 054,67 zł i budynek zaplecza na boisku sportowym w miejscowości Chlebowo 

zbudowanego w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego  Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt Budowa budynku zaplecza i infrastruktury 

towarzyszącej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo o wartości 328 662,20 zł, 

  W 2011 roku gmina zakupiła 2 obiekty zabytkowe-wpisane do rejestru zabytków: 

spichlerz w miejscowości Wierzbinek oraz synagogę w miejscowości Ziemięcin o łącznej 

wartości ewidencyjnej 317 387,63 zł (w tym rewitalizacja synagogi w 2014 roku to kwota 

168 038,72zł w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi). W ramach działania Odnowa i 

Rozwój Wsi zmodernizowano dom parafialny w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę 

wiejską na kwotę 226 730,35 zł 

Budynki znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek są sukcesywnie 

remontowane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są 

zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w 

ramach działań objętych programami PROW i POKL. 

Zgodnie z ewidencją księgową budynki o wartości początkowej 1 102 906,34 zł są 

umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.  
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OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych 

obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane 

jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie 

telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 Zgodnie z ewidencją księgową w dniu 31 grudnia 2016 roku wartość mienia jednostki 

samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Wierzbinek zamykała się 

kwotą  42 656 477,70 zł co stanowi 59,56 % ogólnej wartości mienia komunalnego.  

Największy udział w tej liczbie stanowią obiekty infrastruktury transportu 

o wartościach księgowych: 

 drogi utwardzone asfaltowane – 21 848 182,54 zł, 

 sieci oświetleniowej łącznie z lampami – 1 689 741,27 zł, 

 ścieżka rowerowa Wierzbinek-Łysek – 1 653 175,17 zł, 

 chodniki w miejscowościach: Kryszkowice, Zaryń i Stara Ruda, Broniszewo, 

Synogać, Wierzbinek, Ziemięcin oraz zjazdy w Mąkoszynie o łącznej wartości 

1 741 040,03 zł, 

 kanalizacja deszczowa w miejscowościach Wierzbinek, Stara Ruda, Tomisławice, 

Broniszewo, Sadlno, Ziemięcin o łącznej wartości 1 212 323,75 zł, 

 parkingi w miejscowościach: Broniszewo, Sadlno, Racięcin o łącznej wartości 

841 042,29 zł, 

 zatoka autobusowa w Sadlnie – 109 758,47 zł 

 mosty rolnicze w miejscowościach: Obory, Synogać, Wilcza Kłoda o łącznej 

wartości 76 816,31 zł, 

Znaczącą wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna dotycząca 

usuwania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, znajdująca się na terenie gminy 

Wierzbinek: 

 oczyszczalnie ścieków w Sadlnie o wartości 1 235 430,85 zł  

 oczyszczalnia ścieków w Wierzbinku o wartości  1 273 058,88 zł. 

 kanalizacja sanitarna w miejscowości Wierzbinek budowana w kilku etapach o łącznej 

wartości 1 252 731,44 zł 

 kanalizacja sanitarna w miejscowości Sadlno, o wartości 257 772,21 zł 
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 oczyszczalnie ścieków przy szkołach z terenu gminy Wierzbinek o łącznej wartości 

403 555,55 zł 

 doły gnilne przy placówkach oświatowych o wartości 31 877,20 zł  

W grupie tej znajduje się również zamknięte składowisko odpadów w Zielonce o wartości 

752 463,03 zł, w 2014 roku została przeprowadzona rekultywacja kwatery na składowisku o 

wartości 184 427,02 zł 

Kolejną wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna 

zaopatrzenia w wodę znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek: Wartość obiektów 

wodociągowych zamyka się kwotą 3 659 737,51 zł. Są to sieci wodociągowe, stacje 

wodociągowe, wodociągi, przyłącza, studnie, zbiorniki. 

W zarządzie Gminy Wierzbinek pozostaje również obiekty sportowe i rekreacyjne o 

podanych niżej wartościach:  

 kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ,,Moje Boisko – 

Orlik 2012” o wartości 1 277 590,87 zł  

 boisko ogólnodostępne w miejscowości Chlebowo - 827 280,86 zł. 

 dwa parki w Kryszkowicach i w Wierzbinku po rewitalizacji łączna wartość według 

tych dwóch parków zamyka się kwotą 1 830 480,96 zł.  

 obiekty na zagospodarowanym terenie przy jeziorze w Zakrzewku - 349 897,19 zł. 

 obiekty techniczne i nawierzchnia na placach zabaw w miejscowościach: 

o Wierzbinek – 20 635,90 zł,  

o Broniszewo - 8 914,15 zł, 

o Ziemięcin – 8 440,91 zł 

o Racięcin – 9 482,79 zł 

Ponadto są: ogrodzenia, place przed obiektami mienia komunalnego wraz z drogami 

dojazdowymi, śmietniki, rampa o łącznej wartości księgowej 100 620,55 zł. 

Znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek obiekty są rozbudowywane i 

modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki 

budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań 

objętych programami PROW i POKL. W ostatnich latach największy udział w 

rozbudowie mienia komunalnego gminy miały środki pozyskane  w ramach działania ,, 

Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.  
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Zgodnie z ewidencją księgową Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 

początkowej 645 683,50 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 

0,00 zł.  

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE  

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych 

do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Wierzbinek posiada maszyny i urządzenia 

o łącznej wartości 2 381 085,86 zł, co stanowi 3,32 % ogólnej wartości mienia komunalnego 

Gminy Wierzbinek. 

Ponad 24% udział w tej grupie środków trwałych stanowią maszyny i urządzenia 

hydroforni i stacji wodociągowych, wartość tych urządzeń na 31 grudnia 2016 roku zamyka 

się kwotą 576 289,56 zł, wyposażenie to stanowią: pompa głębinowa, pompa główna, 

 sprężarki,  hydrofory, odżelaziacze, chloratory, hydrofornie, hydrofiltr oraz urządzenia stacji 

wodociągowej w Wierzbinku, Zaryniu i Racięcinie.  

Znaczącą wartość przedstawiają w tej grupie środków trwałych sprzęt komputerowy, 

Sprzęt komputerowy o łącznej wartości 9 986,92 zł znajduje się w budynku Urzędu Gminy, 

zestaw komputerowy o wartości 4 000,00 zł znajduje się w pomieszczeniu użytkowanym 

przez  komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych natomiast sprzęt 

komputerowy na łączną kwotę 12 191,01 zł  znajduje się w siedzibie GOPS.  

Pozostała wartość 464 646,04 zł według ewidencji księgowej obejmuje pracownie 

komputerowe i komputery wraz ze wszystkimi akcesoriami komputerowymi stanowiącymi 

wyposażenie sal komputerowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Wierzbinek, 

w tym 3 zestawy komputerowe dla najmłodszych KIDSmart o łącznej wartości 25 571,70 zł 

zakupione w ramach projektu systemowego POKL ,,Przygotowanie oddziałów 

przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.

 Placówki oświatowe dzięki wsparciu funduszy unijnych zostały również wyposażone 

w ostatnich latach w 7 tablic interaktywnych z kompletem programów do prowadzenia zajęć 

o łącznej wartości 70 585,03 zł oraz 2 interaktywne podłogi edukacyjne wraz z programem do 

tworzenia ćwiczeń zakupione za kwotę 20 059,66 zł. W 2015 w ramach projektu ,,Cyfrowa 

Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan’’  Szkoła Podstawowa w Sadlnie uzupełniła sprzęt 

komputerowy o zestaw do budowy sieci bezprzewodowej, w którego skład weszły Linkbasic, 

ups, router, serwer, przełącznik, kontroler WiFi o łącznej wartości 22 630,00 zł. 
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Do grupy maszyn i urządzeń zaliczamy również piece c.o. oraz promienniki na hali 

sportowej w Boguszycach, wartość tych urządzeń zamyka się kwotą 422 589,78 zł. 

Urządzenia te są wykorzystywane do ogrzewania szkół z terenu gminy, budynku po 

posterunku, ośrodków zdrowia z terenu gminy Wierzbinek i hali sportowej w Boguszycach. 

W 2015 roku zakupiono urządzenie grzewcze o wartości księgowej 4 479,60 zł do świetlicy w 

Sadlnie. W roku 2016 został zakupiony witacz, który został umieszczony w miejscowości 

Witkowice o wartości księgowej 4 468,59 zł. 

Ponadto w skład tej grupy środków trwałych wchodzą również maszyny i urządzenia 

stanowiące wyposażenie wysypiska śmieci w Zielonce. Wartość tych urządzeń stanowi kwotę 

134 171,18 zł. Są to: belownica, waga. 

W ewidencji znajduje się również motopompa służąca do odpompowywania wody 

z zalanych terenów o wartości 7 490,00 zł, oraz motopompa TOHATSU M16/8 VC 82ASE 

o wartości księgowej 32 184,00 zł, a także stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem i 

wyposażeniem dodatkowym do OSP Ziemięcin o wartości księgowej 5 921,64 zł z . 

Łączna wartość centrali telefonicznej urzędu gminy i znajdującej się w ośrodku 

zdrowia w Sadlnie oraz urządzenia alarmowego wynosi 17 771,87 zł. 

W grupie tej znajduje się również ładowacz czołowy o wartości księgowej 

33 794,00 zł oraz kosiarka traktorek o wartości księgowej 12 499,00 zł oraz urządzenie 

mobilne do osuszania ścieków o wartości księgowej 411 435,00 zł, 

 W ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego  Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 zakupiono maszyny i urządzenia do strażnic OSP w 

następujących miejscowościach: 

 Broniszewo  

o kuchnia gazowa  o wartości 11 704,09 zł,  

o patelnia elektryczna o wartości 6 029,38 zł, 

 Ziemięcin 

o maszyna myjąco-wyparzająca  o wartości 4 155,52 zł, 

o patelnia elektryczna o wartości 4 415,24 zł, 

 Racięcin 

o 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe  o wartości 13 092,34 zł 

o taboret elektryczny o wartości 4 606,56 zł, 

 W ramach działania ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 

2007-2013 zakupiono wyposażenie:  
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 OSP w Mąkoszynie: 

o kuchnia gazowa  o wartości 5 361,57 zł, 

o patelnia elektryczna o wartości 4 080,48 zł, 

o zmywarkę o wartości 5 250,87 zł, 

 OSP w Tomisławicach: 

o  szafa chłodnicza  - 3 971,67 zł,  

o kuchnia gazowa  - 5 361,57 zł,  

o patelnia elektryczna 3 799,47 zł,  

 świetlicy w Łysku: 

o  patelnia elektryczna - 5 412,00 zł,  

o maszyna myjąco-wyparzająca 6 396,00 zł, 

W ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego  Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 operacja Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP W 

Morzyczynie wraz z infrastrukturą zakupiono:  

 kuchnię gazową o wartości 10 514,83 zł  

 patelnię elektryczną - 7 286,09 zł, 

 maszynę myjąco-wyparzającą o wartości 7 486,10 zł, 

 agregat skraplający o wartości 4 969,20 zł. 

 

Zgodnie z ewidencją księgową maszyny i urządzenia o wartości początkowej 

1 403 351,86 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.  

 

 

ŚRODKI TRANSPORTU  

Grupa 7 – „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy 

tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, 

pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, 

ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak 

np. wózki jezdniowe, poduszkowce. 

 

Według ewidencji księgowej Gmina Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2016 roku 

posiada środki transportu  o łącznej wartości 555 816,67 zł, co stanowi 0,78 % ogólnej 
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wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek. Do mienia komunalnego Gminy 

Wierzbinek wg ewidencji księgowej należą: 

− samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Opel VIVARO o wartości                         

111 900,00 zł według ewidencji księgowej, 

− 4 samochody strażackie – pożarnicze o łącznej wartości księgowej 184 000,00 zł,  

− 1 samochód Volkswagen Caravelle służący do akcji techniczno-ratunkowych OSP 

Wierzbinek o wartości księgowej 18 496,67 zł, 

− 1 ciągnik – o wartości według ewidencji księgowej 168 970,00 zł, 

− wóz asenizacyjny o wartości księgowej 57 950,00 zł, 

− schodołaz kroczący YACK 912 z podjazdem o wartości księgowej 14 500,00 zł 

służący do transportu osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia w Sadlnie 

do gabinetów znajdujących się na piętrze budynku. 

Zgodnie z ewidencją księgową samochody strażackie o wartości 167 496,67 zł oraz 

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych są środkami trwałymi całkowicie 

umorzonymi i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.  

 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE  

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne 

obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, 

przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak 

np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych                    

i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, 

placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. 

 

Według ewidencji księgowej stan sprzętu zaliczanego do tej grupy środków trwałych 

w Gminie Wierzbinek w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmował środki trwałe o łącznej 

wartości 1 406 806,97 zł co stanowiło 1,96 % wartości mienia jednostki samorządu 

terytorialnego ogółem, w tym: 

- metalowa konstrukcja - garaż OSP w miejscowości Stara Ruda o wartości 4 700,00 zł, 

- lada w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości  początkowej 5 986,00 zł, 

- kserokopiarka o wartości 4 305,00 zł według ewidencji księgowej. Urządzenia te są 

wykorzystywane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, 

- siatki osłonowe na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości  12 861,17 zł, 



16 

- sprzęt czyszczący na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości 9 749,51 zł, 

- sprzęt sportowy i sauna na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości 

księgowej 102 609,68 zł  

- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku o wartości 

księgowej  4 999,56 zł,  

- kserokopiarki wykorzystywane w placówkach oświatowych położonych na terenie 

gminy Wierzbinek oraz w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w 

Wierzbinku, według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 roku wartość tych 

środków trwałych zamykała się kwotą 68 370,33 zł, w tym 26 248,20 zł to wartość 

kserokopiarek zakupionych w ramach projektu systemowego POKL ,,Przygotowanie 

oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w 

gminie Wierzbinek”. 

- 3 zmywarki i 2 kuchnie gazowe przeznaczone do szkół podstawowych o łącznej 

wartości 41 390,14 zł zakupione w ramach projektu systemowego POKL 

,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług 

edukacyjnych w gminie Wierzbinek”. 

- urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie placów zabaw na terenie gminy 

Wierzbinek zamykają się kwotą 1 131 314,72 zł.  Sprzęty te zostały zakupione z 

wykorzystaniem zarówno środków własnych jak również przy wsparciu środków 

europejskich w tym: 

- w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w 

miejscowościach: Broniszewo, Stara Ruda, Ziemięcin i Racięcin. Łączna wartość 

urządzeń zakupionych na wyposażenie placów zabaw to 124 272,60 zł,  

- w ramach Programu Radosna Szkoła place zabaw wykonane przy szkołach 

podstawowych w miejscowościach: Sadlno, Morzyczyn, Zakrzewek, Zaryń o łącznej 

wartości 745 514,81 zł, 

- w ramach projektu systemowego POKL ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych 

do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” 

zakupiono piaskownicę na plac zabaw w Sadlnie oraz wyposażenie i sprzęt na plac 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławicach za łączną kwotę 150 350,90 zł. 

 w ramach działania 413 ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 

lata 2007-2013 operacja pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzbinek 
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zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wierzbinku za kwotę 47 626,61 zł, które 

uzupełniło wyposażenie o dotychczasowej wartości 63 549,80 zł, 

- szafa przelotowa o wartości 4 502,09 zł zakupiona w ramach działania ,,Odnowa i 

rozwój wsi” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

operacja Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z 

infrastrukturą, 

- zestaw medyczny zakupiony ze środków POKL o łącznej wartości 4 100,00 zł, 

- sprzęt zakupiony w ramach PROW: 

- okap kuchenny  do świetlicy wiejskiej w Łysku o wartości 8 241,00 zł, 

- szafa chłodnicza do OSP Mąkoszyn o wartości początkowej 3 677,77 zł. 

 

Zgodnie z ewidencją księgową środki trwałe o wartości 990 640,84 zł czyli 70,42%  narzędzi, 

przyrządów, ruchomości i wyposażenia są całkowicie umorzone i ich wartość bilansowa 

równa się 0,00 zł.  

 

ZMIANY ILOŚCIOWE I WARTOŚCIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r. 

 

W Grupie 0: Grunty  stan majątku ogólnie zmniejszył się o 22 169,35 zł.  

Wartość mienia komunalnego w tej grupie od czasu złożenia ostatniej informacji 

wzrosła ogólnie według ewidencji księgowej o 62 661,26 zł  i zmniejszyła się o kwotę 

84 830,61 zł w związku z: 

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 przyjęcia działek w związku z przejęciem na podstawie decyzji administracyjnej, na 

podstawie aktów notarialnych darowizny, zamiany i zakupu następujących gruntów o 

łącznej wartości 29 071,26 zł: 

o działki nr 122/1 w obrębie geodezyjnym Ziemięcin         2 361,96 zł,  

o działki nr 116 w obrębie geodezyjnym Helenowo            2 960,00 zł, 

o działki nr 39 w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda        5 560,00 zł,  

o działki nr 139/1 w obrębie geodezyjnym Chlebowo            161,20 zł,  

o działki nr 139/7 w obrębie geodezyjnym Chlebowo            152,80 zł,  

o działki nr 245/6 w obrębie geodezyjnym Racięcin            4 744,24 zł,  

o działki nr 245/7 w obrębie geodezyjnym Racięcin            3 019,06 zł,  
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o działki nr 150/11 w obrębie geodezyjnym Chlebowo       4 972,00 zł,  

o działki nr 63/2 w obrębie geodezyjnym Morzyczyn         5 140,00 zł,  

 sprostowanie do ewidencji księgowej działek oddanych w użytkowanie wieczyste o 

łącznej wartości księgowej 33 590,00 zł: 

o działka nr 60 w obrębie geodezyjnym Kalina                   1 350,00 zł,  

o działka nr 133/1 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice   7 700,00 zł, 

o działka nr 269 w obrębie geodezyjnym Sadlno              10 930,00 zł,  

o działka nr 134/1 w obrębie geodezyjnym Synogać             960,00 zł,  

o działka nr 225 w obrębie geodezyjnym Teresewo         12 650,00 zł. 

 (podane wartości są zgodne z ewidencją księgową) 

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 zbycie działek komunalnych na podstawie aktów notarialnych sprzedaży : 

o działka nr 244 w obrębie geodezyjnym Goczki –                  4 500,00 zł, 

o działka nr 42 w obrębie geodezyjnym Teresewo –                1 900,00 zł, 

o działka nr 12  w obrębie geodezyjnym Boguszyce  –               800,00 zł, 

o działka nr 6  w obrębie geodezyjnym Boguszyce  –              2 200,00 zł, 

o działka nr 90  w obrębie geodezyjnym Boguszyce  –            3 400,00 zł, 

o działka nr 62/2  w obrębie geodezyjnym Boguszyce  –         1 954,40 zł, 

o działka nr 249  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  -       2 200,00 zł,  

o działka nr 257  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  -          200,00 zł,  

o działka nr 203  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  -       7 000,00 zł,  

o działka nr 219/1  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  -      360,00 zł,  

o działka nr 219/2  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  -      640,00 zł,  

o działka nr 247/5  w obrębie geodezyjnym Kryszkowice  - 21 942,00 zł,  

o działka nr 46  w obrębie geodezyjnym Ostrowo  -                2 120,00 zł,  

o działka nr 102  w obrębie geodezyjnym Ostrowo  -              1 400,00 zł,  

o działka nr 103  w obrębie geodezyjnym Ostrowo  -              6 800,00 zł,  

o działka nr 36  w obrębie geodezyjnym Ostrowo  -                9 200,00 zł,  

o działka nr 48/2  w obrębie geodezyjnym Ostrowo   -           2 350,00 zł,  

o działka nr 51/1 w obrębie geodezyjnym Kazubek –             3 810,00 zł, 

 sprzedażą udziałów w działkach komunalnych położonych w obrębie geodezyjnym 

Chlebowo w związku ze sprzedażą mieszkań w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku: 
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o zbycie  17914/73416 udziałów w działkach 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/18, 

39/19, 39/20, 39/21, 39/22, w obrębie geodezyjnym Chlebowo o łącznej 

wartości udziałów 12 054,21 zł. (wartości zgodne z ewidencją księgową). 

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił ogólny spadek wartościowy o kwotę 14 523,51 zł 

(wzrost wartości księgowej o 483 889,53 zł i spadek wartościowy o 498 413,04 zł) według 

ewidencji księgowej.  

W wyniku obrotu mieniem komunalnym miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły 

na wartość mienia w wyżej wymienionej grupie: 

 modernizacja strażnicy OSP Broniszewo-urządzenie chłodnicze o wartości księgowej  

6 642,00 zł, 

 modernizacja strażnicy OSP Morzyczyn- urządzenie klimatyzujące wraz z instalacją o 

wartości księgowej  19 065,00 zł, 

 modernizacja strażnicy OSP Boguszyce – montaż bramy garażowej o wartości 

księgowej  7 613,70 zł 

 modernizacja strażnicy OSP Mąkoszyn- urządzenie klimatyzujące wraz z instalacją o 

wartości księgowej  19 483,20 zł, 

 modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Wilcza Kłoda-urządzenie chłodnicze o 

wartości księgowej 9 117,08 zł,  

 modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Mąkoszynie -  98 485,40 zł, 

 modernizacja ośrodka zdrowia w Sadlnie-termomodernizacja dachu – 55 685,10 zł, 

 modernizacja świetlicy wiejskiej w Łysku- montaż instalacji grzewczej kominkowej-

24 000,00 zł,  

 modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadlnie- montaż instalacji grzewczej kominkowej-

24 000,00 zł,  

 nabycie budynku w miejscowości Morzyczyn o wartości księgowej 179 499,83 zł, w 

drodze zamiany na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2602/2016, z 

przeznaczeniem na bibliotekę oraz modernizacja tego budynku o wartości księgowej 

40 298,22 zł. 

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 likwidacji 15 segmentowego garażu w Wierzbinku o łącznej wartości księgowej 

75 780,45 zł,  

 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o 

wartości księgowej 132 022,55 zł, 
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 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o 

wartości księgowej 143 158,12 zł, 

 zbycia lokalu mieszkalnego nr 8 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości 

księgowej 147 451,92 zł, w drodze zamiany na podstawie aktu notarialnego 

Repertorium A nr 2602/2016. 

 

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się                                      

o 1 731 176,36 zł (wzrost wartości księgowej o 1 781 096,19 zł i spadek wartościowy o 

49 919,83 zł) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności: 

 przyjęcie na stan środków trwałych dróg gminnych wartości:  

o droga Nockie Holendry- Morzyczyn o  długości 415 m -  92 863,99 zł, 

o droga Witkowice-Słomkowo o długości 340 m – 86 140,48 zł, 

o droga Ziemięcin o długości 410 m – 82 195,36 zł, 

o droga Wierzbinek - osiedle o długości 218 m  - 132 551,82 zł, 

o droga Zaryń – 63 473,37 zł, 

o droga Kryszkowice-Tomisławice o długości 530 m -  130 663,99 zł, 

o droga Kazubek-Gaj-Łysek o długości 550 m szer. 4m -  137 452,58 zł, 

 budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek - Łysek o długości 1 027 m i wartości  

516 942,87 zł 

 budowa chodnika w miejscowości Synogać o wartości księgowej 12 000,00 zł,  

 wykonanie dokumentacji i przyjęcie parkingu w Sadlnie o łącznej wartości  księgowej 

39 360,00 zł, 

 budowa chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej-  49 919,83 zł 

wg ewidencji księgowej, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie o  wartości księgowej 257 772,21 zł,  

 budowa sieci wodociągowej Wierzbinek i przyłączy wodociągowych 

w miejscowościach Sosnówka, Nykiel (obręb geodezyjny Teresewo), Broniszewo o 

łącznej wartości 16 523,36 zł, 

 Budowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: 

o 1 lampa w miejscowości Racięcin o wartości 4 415,31 zł według ewidencji 

księgowej, 

o 3 lampy w obrębie geodezyjnym Stara Ruda o wartości księgowej 9 994,02 zł, 

o 3 lampy w miejscowości Zaborowo o wartości księgowej 21 054,63 zł, 
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o 7 lamp w miejscowości Rybno o wartości księgowej 37 504,70 zł, 

o 4 lampy w miejscowości Wierzbinek o wartości księgowej 11 388,57 zł, 

o 10 lamp w miejscowości Łysek o wartości księgowej 19 133,88 zł, 

o 1 lampa w miejscowości Noć o wartości 6 373,87 zł według ewidencji księgowej, 

o 7 lamp w miejscowości Kryszkowice o wartości 53 371,35 zł według ewidencji 

księgowej, 

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 Przekazanie do Powiatu Konińskiego- Zarządu Dróg Powiatowych wybudowanego 

(zgodnie z Uchwałą Nr XVI/150/16 Rady Gminy Wierzbinek o udzieleniu pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Konińskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku) chodnika w 

miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej o wartości księgowej 49 919,83 zł.  

 

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił ogólnie wzrost wartościowy o  4 468,59 zł 

według ewidencji księgowej (wzrost wartości księgowej o 10 003,59 zł i spadek wartościowy 

o 5 535,00 zł), w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 zakupu witacza w miejscowości Witkowice o wartości księgowej 4 658,59 zł. 

 zakupu pompy NIAGARA o wartości księgowej 5 535,00 zł zakupionej ze środków 

pochodzących z dotacji otrzymanej z Powiatu Konińskiego. 

 Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 Przekazanie pompy NIAGARA dla OSP w Sadlnie o wartości księgowej 5 535,00 zł. 

 

W Grupie VII: Środki transportu  nastąpił ogólnie wzrost wartościowy o  53 496,67 zł 

według ewidencji księgowej, w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

 Zakupiono samochód dla OSP w Sadlnie o wartości księgowej 35 000,00 zł. 

 Przyjęto nieodpłatnie otrzymany samochód Volkswagen Caravelle dla OSP 

Wierzbinek o wartości księgowej 18 496,67 zł. 

W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stan majątku zmniejszył się                                      

o 9 739,73 zł (wzrost wartości księgowej o 4 305,00 zł i spadek wartościowy o 14 044,73 zł) 

według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności: 
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Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 Zakupu kserokopiarki KYOCERA TASKALFA 3500I dla Urzędu Gminy w 

Wierzbinku  o wartości księgowej 4 305,00 zł. 

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku: 

 Likwidacji kserokopiarki w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości 7 994,75 zł, 

 Likwidacji kserokopiarki w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości 6 049,98 zł. 

 

MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM W ROBOTACH W TOKU 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w księgach rachunkowych gminy Wierzbinek na 

koncie 080 widniało saldo Wn w wysokości 725 501,65 zł.  

Na powyższą kwotę składają się salda wynikające z rozpoczętych 42 inwestycji 

wymienionych w tabeli poniżej: 

 

Lp. Nazwa zadania majątkowego Wartość robót w toku 

1 Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Wierzbinku 83 406,35 

2 Budowa drogi Sumin 4 935,52 

3 Budowa drogi Katarzynowo 20 422,92 

4 Budowa drogi Kazimierowo 6 232,41 

5 Budowa drogi Wierzbinek-Boguszyce  8 364,00 

6 Budowa drogi Ziemięcin – Słomkowo 15 261,23 

7 Budowa drogi Boguszyce 2 583,00 

8 Budowa drogi Kolonia Racięcin 11 033,10 

9 Budowa drogi Palmowo-Janowice 7 213,95 

10 Budowa drogi Teresewo 4 811,51 

11 Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku 111 470,00 

12 Budowa nowego gminnego przedszkola w Wierzbinku Żabka 64 925,55 

13 Budowa placu zabaw w Mąkoszynie 2 050,00 

14 Budowa placu zabaw w Łysku 2 050,00 

15 Budowa drogi ze ścieżką rowerową Tomisławice – Kryszkowice – 

Zielonka (koncepcja) 

50 000,00 
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Lp. Nazwa zadania majątkowego Wartość robót w toku 

16 Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku wraz z 

zakupem agregatu 

32 700,60 

17 Modernizacja świetlicy w Kryszkowicach 34 932,00 

18 Budowa oświetlenia w Boguszycach 2 192,00 

19 Budowa drogi Chlebowo-Synogać 8 364,00 

20 Budowa drogi Sadlno-Złotowo 2 445,43 

21 Budowa drogi Obory-Głębockie 16 656,04 

22 Budowa drogi Walerianowo-Witkowice 9 863,24 

23 Budowa drogi Racięcin 5 667,25 

24 Budowa drogi Witkowice-Kazimierowo 8 364,00 

25 Budowa drogi Wierzbinek ze ścieżką rowerową 24 600,00 

26 Budowa drogi Chlebowo-Boguszyce 8 364,00 

27 Budowa drogi Dziadoch 2 872,02 

28 Budowa drogi Władysławowo 8 419,95 

29 Budowa drogi Palmowo-Dobra Wola 3 448,92 

30 Budowa drogi Mąkoszyn-Zamość 3 448,92 

31 Budowa drogi Racięcin-Przewóz 3 448,92 

32 Budowa drogi Racięcin-Broniszewo 3 448,92 

33 Budowa drogi Racięcin-Straszewo 3 448,92 

34 Budowa placu zabaw w Wilczej Kłodzie 2 050,00 

35 Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów problemowych w 

Zielonce 

74 759,90 

36 Budowa siłowni zewnętrznej Sadlno 2 050,00 

37 Budowa siłowni zewnętrznej Morzyczyn 2 050,00 

38 Budowa siłowni zewnętrznej Chlebowo 2 050,00 

39 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu 17 220,00 

40 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie 22 148,55 

41 Budowa Kanalizacji w Sadlnie 728,53 

42 Budowa boiska treningowego w Chlebowie 25 000,00 
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Przewidywane nakłady na inwestycje w roku 2017  ujęte w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 

XIX/176/16 Rady Gminy Wierzbinek z 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 

zaplanowano na  kwotę 2 143 200,00 zł. 

 

 

DOCHODY UZYSKANE OD  ZŁOŻENIA  OSTATNIEJ INFORMACJI Z TYTUŁU: 

                                  Dochody za okres  

                                  01.01.2016-31.12.2016 

Sprzedaż  mienia   i praw własności                             494 531,08 zł 

Wieczyste użytkowanie                                1 268,10 zł 

Dzierżawa gruntu                              12 048,96 zł 

Dzierżawa składników majątkowych                            196 923,79 zł 

 

PLANOWANE DOCHODY W 2017 ROKU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA 

WŁASNOŚCI  to: 

 

 wieczyste użytkowanie                                                                                          1 113,00 zł 

 dochody z najmu i dzierżawy gruntów                              12 000,00 zł 

 dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych              170 760,00 zł 

 dochody ze sprzedaży mienia                  300 000,00 zł   

 

Stan wartości niematerialnych i prawnych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki 

organizacyjne) zgodnie z kontem 020 na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą 

219 835,62 zł według ewidencji księgowej. 

 

Stan pozostałych środków trwałych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki 

organizacyjne) zgodnie z kontem 013 na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą 

2 473 737,41 zł według ewidencji księgowej. 

 

Gmina Wierzbinek  nie posiada obligacji, bonów skarbowych i akcji.       

Gmina Wierzbinek posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w wysokości 500 zł oraz 

22 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą 

w Kaliszu – 4 udziały o wartości  4 446,68 z, a  aktem notarialnym nr A 215/2014 z 11 kwietnia 2014 

roku objęto 18 udziałów o wartości 18 000,00 zł. Łącznie udziały w Spółce ,, Oświetlenie Uliczne i 

Drogowe z siedzibą w Kaliszu to kwota 22 446,68 zł. 
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Ponadto na podstawie aktu notarialnego nr repertorium A nr 9776/2011 z dnia 01.09.2011r. objęła 

5 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 

5 000,00 zł w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Spółka  z o.o. z siedzibą 

w Koninie. 

 

Gmina Wierzbinek posiada 41 551 udziałów  w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Wierzbinku sp. z o.o.  

 

 Na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w 

Wierzbinku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością numer Repertorium A.1382/2011 z 

dnia 23.03.2011 roku objęła 40 551 udziałów po 100 złotych każdy o łącznej wartości 

nominalnej 4 055 100,00 zł w Gmina Wierzbinek pokryła objęte udziały wkładem 

niepieniężnym obejmującym składniki mienia zakładu budżetowego oraz prawem własności 

do nieruchomości gruntowych.  

 W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXV/221/13 z dnia 16 kwietnia 

2013 roku zwiększono udziały, o których mowa w Akcie Założycielskim – Akt notarialny 

1382/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w ilości 1 000 udziałów o wartości 100 000,00 zł 

 

Zgodnie  z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz 

podpisaną Umową Poręczenia z dnia 17 lutego 2015 roku Gmina Wierzbinek objęła poręczenia i 

gwarancje w wysokości 2 033 702,69 zł, Umowa poręczenia obejmuje zabezpieczenie spłaty pożyczki 

wraz z odsetkami udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizowanego projektu” Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 

subregionu konińskiego”.  

 

                                                                                             

WÓJT   GMINY 

  

                                                                                             / PAWEŁ SZCZEPANKIEWICZ  / 


