
                                                                                                                                            Załącznik Nr 10

                                                   Informacja o stanie mienia komunalnego
                                    ( załącznik do  budżetu gminy Baborów na  2003  r.) 

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
Własność mienia gminnego stanowią :
1. grunty o łącznej wartości 1.590.176 zł i ogólnej powierzchni 411 ha. Na ten stan składają 

się:
1) grunty rolne – 87 ha
2) działki budowlane – 78 ha 
3) tereny rekreacyjne – 20 ha
4) lasy – 1 ha 
5) parki – 3 ha
6) drogi, rowy i inne działki – 222 ha

2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość 23.590.735 zł 
W tym :
1) budynki administracyjne – 1.156.852 zł,
2) budynki OSP – 224.150 zł,
3) budynki oświatowe – 5.928.658 zł,
4) budynki kulturalne i sportowe – 1.717.805 zł,
5) budynki mieszkalne i użytkowe – 5.264.250 zł,
6) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno- ściekową i 

gospodarką odpadami – 7.297.310 zł,
7) sieć cieplna – 319.619 zł,
8) środki transportu – 583.010 zł,
9) pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje  prawo własności 

stanowią wartość 1.099.081 zł 

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.

Gmina posiada  prawa majątkowe w stosunku do  rzeczy ruchomych, a mianowicie w 2002r. 
przekazano w aport dwa samochody specjalistyczne do wywozu odpadów na wartość 113.460 
zł  dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie spółka jednoosobowa mienia gminy . 
Ponadto posiada udział finansowy na wartość 2.500 zł tj. 100 szt akcji w Agencji Rozwoju 
Opolszczyzny. 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dania 
złożenia poprzedniej informacji.

      
     Od ostatniej  informacji tj. za 2001r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący :

1) Sprzedaż gruntu o pow. 0,2574 ha przy wartości komunalnej 2.760 zł. Grunt sprzedano za 
32.309zł.



2) Sprzedano 16 lokali mieszkalnych o wartości ewidencyjnej  220.230 zł.
Lokale mieszkalne sprzedano  za 92.879 zł.

3) W wyniku przekształcenia prawa własności, majątek gminy został pomniejszony o 2,2820 
ha  powierzchni działek budowlanych przy wartości ewidencyjnej 22.170 zł i o 15,0221 ha 
działek rolnych przy wartości ewidencyjnej 34.420 zł.

4) pozostałe zmiany w stanie mienia gminnego powstały na skutek zakupu wyposażenia dla 
Gminnych Jednostek Organizacyjnych.  

4. Dane o dochodach przewidywanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
Przewiduje się, że w 2003 r. gmina uzyska następujące dochody z tytułu prawa własności:
1) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 221.400 zł,
2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów  – 5.000 zł,
3) sprzedaż działek – 40.000 zł
4) wynajęcie mieszkań i lokali użytkowych dla których gminne jednostki organizacyjne 

sprawują bezpośrednią administrację  -  119.957 zł,
5) czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w komunalnych budynkach 

mieszkalnych  430.000 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływy na stan mienia komunalnego
Na stan mienia gminnego w 2003 roku niewątpliwie będą miały takie zdarzenia jak :
1) sprzedaż mienia gminnego,
2) przekształcenie prawa własności,
3) przyjęcie efektów inwestycyjnych, które w chwili obecnej stanowią i stanowić będą mienie 

gminne lecz w postaci kosztów inwestycyjnych. Przewidywana wartość rozliczenia tych 
inwestycji to kwota  738.989 zł.
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