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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 304/09
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 13 listopada 2009 roku

INFORMACJA O MIENIU POWIATOWYM
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 01.01.2009 ROKU
Wartość ewidencyjna brutto mienia Powiatu - bez wartości niematerialnych i
prawnych – na dzień 1 stycznia 2009 roku wyniosła łącznie 83.310.670,01 zł, w tym
znajdujące się w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słupcy – 17.461.099,82 zł i Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy –
2.159.791,38 zł. W stosunku do stanu początkowego na 1 stycznia 2009 roku przyrost netto
środków trwałych wyniósł 6.163.067,08 zł (zał. Nr 1), z tego:
1
) zmniejszenia na ogólną kwotę
tego:
a) likwidację (kasację) środków trwałych
z tego:
- DPS Strzałkowo
- fotel stomatologiczny
- DPS Zagórów
- zestaw komputerowy
- wentylacja mechaniczna
- samochód osobowy POLONEZ
- kserokopiarka MITA
- szafa chłodnicza
- kocioł warzelny
- patelnia elektryczna

1.138.884,03 zł
655.760,12 zł
13.291,90 zł
13.291,90 zł
109.600,96 zł
4.060,16 zł
69.510,65 zł
18.497,90 zł
3.727,08 zł
1.509,75 zł
6.354,02 zł
5.941,40 zł

- PCPR Słupca
- zestawy komputerowe (komputer, monitor,
skaner) 2 szt.
- drukarki 2 szt.

15.127,85 zł

- PUP Słupca
- filtr POLAROID 6 szt.
- komputer PC 13 szt.
- komputer PC + monitor
- zestaw komputerowy 3 szt.
- drukarki 9 szt.
- monitor komputerowy 7 szt.

97.339,04 zł
987,00 zł
40.657,10 zł
4.997,48 zł
6.012,61 zł
15.526,66 zł
9.224,43 zł

12.580,73 zł
2.547,12 zł

2
- kserokopiarka MITA DC-1260
- serwer
- SP ZOZ w Słupcy
- sprzęt medyczny
- urządzenia techniczne
b) nieodpłatnie przekazanie środków trwałych
z tego:
- SP Słupca
- gruntu gminie Strzałkowo o powierzchni 4,5063 ha
stanowiący wkład Powiatu Słupeckiego w realizację
inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego
przy hali sportowo-widowiskowej w Strzałkowie
samochód Mercedes Benz Vito do przewozu osób
- niepełnosprawnych
dla
Zakładu
Aktywności
Zawodowej w Słupcy
- kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w
Słupcy
- PCPR Słupca
- samochód osobowy Volkswagen Transporter typ T4
kombi dla P.P.H.U. Tupalski- Roman Tupalski Słupca
- samochód osobowy Opel F9/OA15 Movano dla
Przedsiębiorstwo Transport Osobowy Antoni
Szczepaniak Ciążeń
c) sprzedaż środków trwałych
z tego:
- SP Słupca
- grunty
- garaże – Leszek Ostrysz Obłaczkowo
2
) zwiększenia na wartość
z tego:
a) z tytułu przebudowy, rozbudowy środków trwałych
z tego:
- w budynkach
z tego:
- SOS-W Słupca
- przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych dla
niepełnosprawnych z dobudową szybu windowego
wraz z dostawa i montażem urządzenia dźwigowego
- przebudowa budynku Internatu dla celów
edukacyjnych

2.364,82 zł
17.568,94 zł
420.400,37 zł
11.677,27 zł
408.723,10 zł
463.524,40 zł
199.882,40 zł

45.382,40 zł
150.000,00 zł
4.500,00 zł
263.642,00 zł
118.428,00 zł
145.214,00 zł
19.599,51 zł
19.599,51 zł
1.730,20 zł
17.869,31 zł
7.301.951,11 zł
4.900.327,51 zł
4.522.508,36 zł
1.189.919,21 zł
217.411,62 zł
972.507,59 zł
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- ZAZ Słupca
- adaptacja budynku przy ul. Batorego w Słupcy
- SP ZOZ Słupca
- termomodernizacja budynków
- budowle - PZD Słupca:
z tego:
- przebudowa drogi powiatowe Nr 3090P - budowa
chodnika w m. Ląd (479 mb)
- przebudowa drogi powiatowe Nr 3040P - budowa
chodnika w m. Powidz (115 mb)
przebudowa drogi powiatowe Nr 2161P - budowa
- chodnika ul. Witkowska w m. Powidz (90 mb)
przebudowa drogi powiatowej Nr 3094P Oleśnica - Trąbczyn (1 000 mb)
b) z tytułu otrzymania nieodpłatnie środka trwałego
z tego:
- DPS Strzałkowo
- monitor komputerowy
- ZAZ Słupca
- samochód Mercedes Benz Vito do przewozu osób
niepełnosprawnych

918.000,00 zł
918.000,00 zł
2.414.589,15 zł
2.414.589,15 zł
377.819,15 zł
133.666,47 zł
31.903,18 zł
29.900,00 zł
182.349,50 zł
287.292,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
150.000,00 zł
150.000,00 zł

- SP ZOZ Słupca
- urządzenia techniczne
- sprzęt medyczny

96.317,00 zł
40.000,00 zł
56.317,00 zł

- PODGiK Słupca
- monitor komputerowy

475,00 zł
475,00 zł

c) z tytułu zakupu środków trwałych
z tego:
- SP Słupca
- sprzęt komputerowy
- samochód osobowy Skoda OKTAWIA
- pompa szlamowa
- samochód Mercedes Benz Vito dla Zakładu
Aktywności Zawodowej w Słupcy
- urządzenie monitorujące
- DPS Strzałkowo
- kocioł warzelny
- okap przyścienny

1.889.501,60 zł
288.095,00 zł
39.993,00 zł
75.363,00 zł
8.999,00 zł
150.000,00 zł
13.740,00 zł
29.660,97 zł
10.188,50 zł
11.645,31 zł
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- patelnia elektryczna

7.827,16 zł

- DPS Zagórów
- wentylacja mechaniczna
- samochód osobowy SKODA
- urządzenia kuchenne

222.245,11 zł
119.074,31 zł
42.000,00 zł
61.170,80 zł

- KP PSP Słupca
- samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy
SLRR Mitsubishi L-200
- defibrylator
- ubranie gazoszczelne Vautex Elite

135.878,79 zł
119.989,80 zł
6.389,00 zł
9.499,99 zł

- PCPR Słupca
- samochód osobowy SKODA FABIA

59.900,00 zł
59.900,00 zł

- PUP Słupca
- serwer typ II
- notebook typ II 3 szt.
- zasilacz UPS 4 szt.
- napęd taśmowy
- lokalna drukarka atramentowa

58.151,30 zł
13.843,34 zł
15.800,22 zł
21.154,80 zł
3.727,10 zł
3.625,84 zł

- PZD Słupca
- pługi odśnieżne 2szt
- komputer przenośny
- samochód ciężarowy RENAULT
- ZSP Zagórów
- zestaw monitoringu wizyjnego
- ZSZ Słupca
- traktor do koszenia trawy
- ZAZ Słupca
- klimatyzacja do pracowni gastronomicznej
- samochód ciężarowy Renault Traffic do pracowni
gastronomicznej

178.298,99 zł
49.654,00 zł
3.644,99 zł
125.000,00 zł
17.779,70 zł
17.779,70 zł
4.999,00 zł
4.999,00 zł
42.290,50 zł
3.545,50 zł
38.745 zł

- SP ZOZ Słupca
- urządzenia techniczne
- sprzęt medyczny

852.202,24 zł
58.043,75 zł
794.158,49 zł

d) z tytułu powiatyzacji gruntów
- SP Słupca

264.830,00 zł
264.830,00 zł
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W załączniku Nr 1 na dzień 1.01.2008 roku i na 1.01.2009 roku są prezentowane w
ujęciu podmiotowym i wartościowym składniki mienia powiatowego bez względu na formę
własności.
W załączniku Nr 2 są przedstawione w ujęciu podmiotowym i ilościowo –
wartościowym grunty stanowiące wartość powiatu.
W załącznikach 3, 4, 5 i 6 zaprezentowano ograniczone prawa własności powiatu. Są to
ograniczenia wynikające z tytułu: współwłasności w nieruchomościach - gruntach i
budynkach, użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu zastawu rejestrowego.
Zastaw ten jest zabezpieczeniem kwoty 1 822 000,00 zł z środków PFRON-u
wykorzystanej na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
Wydatki poniesione na mienie powiatu w załączniku Nr 1 wyniosły w okresie
sprawozdawczym 3.315.030,34 zł, a uzyskane dochody wyniosły 1.280.533,41 zł.
Zmiany w stanach wartościowych pozostałych środków trwałych, księgozbiorów i
wartości niematerialnych i prawnych (użytkowane programy komputerowe) są wynikiem
takich zdarzeń, jak: darowizny, nieodpłatnego przekazania, likwidacje i zakupy, które zaszły
w okresie sprawozdawczym.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbiorcze zestawienie mienia powiatu według stanu na 01.01.2008 rok i 2009 roku
Grunty własne Powiatu Słupeckiego
Współwłasności Powiatu Słupeckiego w gruntach
Współwłasności Powiatu Słupeckiego w budynkach
Wieczyste użytkowanie gruntów z Skarbu Państwa
Zastaw rejestrowy ustanowiony na mieniu Powiatu Słupeckiego

Słupca, dnia 13 listopada 2009 roku

