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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NOWY DUNINÓW ZA ROK 2013

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Duninów sporządzono w
oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku
poz. 885 ze zm.). na podstawie art. 267 pkt.1 ust. 3 tej ustawy, który dotyczy:
 praw własności,
 innych niż własność praw majątkowych szczególnie o ograniczonych prawach
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach oraz udziałach w spółkach,
akcjach,
 posiadania,
 powstałych zmian w stanie mienia komunalnego,
 dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania,
 informacji o zdarzeniach, które mają wpływ na stan mienia.
Gmina Nowy Duninów realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
Zgodnie z art. 43 i 44 powyższej ustawy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa
majątkowe, które należą do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gmin
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Nabycie mienia następuje m.in:
 na podstawie ustawy,

przez rożnego rodzaju przekazania, np. w drodze porozumienia,
 w wyniku własnej działalności gospodarczej,
 na skutek innych czynności prawnych,
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1. Stan na 31.12.2012 roku.
Ogólna wartość mienia wynosiła 29.940.315,45 zł
Grunty będące własnością Gminy o wartości 954.341,33 zł.
2. Stan na 31.12.2013 roku.
Ogólna wartość mienia wynosiła 30.244.445,27 zł.,
w tym:
Budynki o wartości
3.463.265,49
Budowle o wartości
24.674.850,62
Pozostałe środki trwałe o wartości
1.041.625,15
Grunty o powierzchni 86,1971 ha o wartości
1 .064.704,01
Gmina posiada na stanie między innymi:
1. Budynki, o łącznej wartości 3.463.265,49
w tym:
- Budynki mieszkalne o wartości
- Budynki pozostałe o wartości
- Budynki gospodarcze o wartości
- Obiekty szkolne o wartości
- Obiekty służby zdrowia o wartości

765.843,44
590.609,61
77.833,41
1.911.701,07
117.277,96

2. Budowle o łącznej wartości 24.674.850,62
w tym:
- Drogi o wartości
7.571.432.12
- Sieć wodociągową o wartości
3.936.034,17
- Sieć kanalizacyjną o wartości
7.346.647,08
- Stację uzdatniania wody o wartości
1.120.344,40
- Oczyszczalnię ścieków o wartości
1.554.236,24
- Ogrodzenia budynków szkolnych i Ośrodka zdrowia 32.186,63
- Ujęcie wody w Dużym Duninowie
166.878,93
- Studnię głębinową (Trzcianno)
71.671,64
- Boiska sportowe
1.887.217,07
- Oświetlenie uliczne (Karolewo-Nowa Wieś)
41.092,03
- Zagospodarowanie i odbudowa stawów
602.298,49
- Pozostałe
344.811,82
W 2013 roku przeprowadzono:
 rozbudowę kanalizacji Brwilno Dolne-Wola Brwileńska o wartości 1.063,65 zł
 rozbudowę wodociągu w Brwilnie Dolnym o wartości 2.014,29 zł i w miejscowości
Karolewo o wartości 16.026,39 zł
W 2013 roku zakończono II Etap budowy drogi gminnej-ul. Wierzbowa o wartości
167.102,81 zł.
3. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenia 279.906,22
W okresie sprawozdawczym zainstalowano monitoring obiektów gminnych

na oczyszczalni ścieków o wartości 3.640,00 zł

na stacji Uzdatniania Wody o wartości 3.920,00 zł
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4. Środki transportowe o wartości 761.718,93
Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
uzyskanych w roku 2013
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13.618,99
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
110.867,49
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
1.910,40
- Rozliczenia z lat ubiegłych
22,05
- Pozostałe odsetki
1.342,71
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1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2013 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym
Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2013 roku.

