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                                                        Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.8.2016 

                                                                    Wójta Gminy Pacyna z dnia 21.03.2016 r                                 

 

 

                                                                           RADA GMINY  

                                                       PACYNA 

 

 

Informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2015 

 

 

              Działając na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych  - tekst jednolity Dz. U.  z 2013 roku,  

poz. 885 ze zmianami, Wójt Gminy Pacyna przedkłada Radzie Gminy informację o 

stanie mienia Gminy według danych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Informacja ta jest 

uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami, mieniem komunalnym gminy jest 

własność i inne prawa majątkowe do niej należące. 

 

Pojęcie mienia odnosi się zarówno do własności rzeczy ruchomych  

i nieruchomości, przy czym nie ma podziału mienia komunalnego według źródeł jego 

pochodzenia. Pojęcie mienia obejmuje jedynie składniki aktywów (praw). 

  

             Przedstawiona informacja o stanie mienia Gminy Pacyna ograniczona jest do 

nieruchomości i ruchomości objętych, na podstawie przyjętych zasad polityki 

rachunkowości ewidencją księgową środków trwałych i wartości niematerialnych i 



 2

 

prawnych na kontach bilansowych „011” i „020” ewidencji Urzędu Gminy i gminnych 

jednostek budżetowych. 

 

Pozostałe mienie Gminy tzw. wyposażenie umarzane jednorazowo  

w momencie oddania do użytku, objęte co prawda ewidencją wartościową, ale nie 

stanowiące wartości bilansowej nie brano pod uwagę. 

 

            Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia komunalnego 

Gminy Pacyna wynosi  21.512.234 zł . W stosunku do ostatniej informacji o stanie 

mienia przedkładanej Radzie Gminy uległa ona zwiększeniu o kwotę 208.948 zł. 

Kwota ta jest wynikiem zwiększenia wartości mienia o kwotę 327.979 zł  

i zmniejszenia o kwotę 119.031  zł. Dane o stanie mienia ogółem podano  

w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

 

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło wskutek: 

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 650 mb,  

 o wartości  105.837 zł., 

- oddania do użytku zagospodarowanego centrum poprzez budowę ciągu   spacerowo – 

pieszego w miejscowości Luszyn o wartości 77.064 zł., 

- zwiększenia wartości gminnego boiska sportowego w Pacynie o kwotę  

63.853 zł., tytułem montażu monitoringu jako elementu gminnego boiska sportowego 

o wartości 37.408 zł, nadbudowy ogrodzenia od strony boiska do piłki koszykowej, 

siatkowej i nożnej o wartości 26.445 zł, 

- zakupu pompy głębinowej SP-46-7 11 KW wraz z osprzętem do stacji uzdatniania 

wody w Anatolinie, o wartości   6.855 zł., 

- zakupu kserokopiarki Ricoh Aficio MP 2001l dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Pacynie, o wartości 4.600,00 zł.  
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- otrzymania od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach  projektu 

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” i projektu 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”: 

- 9 zestawów komputerowych HP EliteOne 800 G1 AiO NT23 PN: D0A59V na 

kwotę 53.379 zł., 

- 2 zestawy komputerowe Lenovo Thinkcenter M93Z na kwotę 11.692 zł., 

- skanera Fujitsu fi-7260+Abbyy FineReadet 12 na kwotę 4.699 zł. 

 

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego o kwotę 119.031 zł  nastąpiło  

w związku z: 

Zlikwidowaniem zużytych składników mienia w tym: 

- zestawów komputerowych na kwotę 62.312 zł., 

- kserokopiarki RICOH AFICIO 2016 na kwotę 3.900 zł., 

- kontenerów na śmieci KP-7 na kwotę 15.483 zł., 

- budowli na terenie obiektu szkolnego celem przygotowania terenu pod budowę 

boiska na kwotę 37.336 zł. 

 

 Całość składników mienia komunalnego Gminy Pacyna  jest w jej    

 posiadaniu na podstawie tytułu własności. 

          Załącznik nr 1 do informacji zawiera wykaz gruntów gminy. Według stanu na 

dzień 31 grudnia 2015 roku posiadamy 16,59 ha nieruchomości na ogólną wartość 

599.063 zł. Załącznik zawiera opis działek z podaniem tytułu nabycia i sposobu 

zagospodarowania. 

Charakterystykę całości mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2 do informacji. 
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Zarządzanie mieniem, które stanowi własność jednostki powoduje nie tylko koszty, ale 

przynosi również dochody. Jedenasta rubryka tabeli nr 2 przedstawia właśnie dochody 

z majątku gminy za ostatni rok. 

Kwota osiągniętych dochodów z mienia gminy w 2015 roku ma potwierdzenie w 

sprawozdawczości budżetowej i dotyczy następujących klasyfikacji budżetowych:  

1. Dział 010 rozdział 01010 – kwota 2.700 zł dotyczy wpłat mieszkańców tytułem 

partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowych.  

2. Dział 400 rozdział 40002  – kwota 383.172 zł, to dochód ze sprzedaży wody. 

3.  Dział 700 rozdział 70005 – kwota  14.005 zł dotyczy czynszów za lokale 

mieszkalne i użytkowe. 

4. Dział 750 rozdział 75023 – kwota 4.530 zł dotyczy wynajmu sali konferencyjnej 

i sprzedaży zużytych składników mienia. 

5. Dział 801 rozdział 80101 – kwota  2.093  zł dotyczy dochodów z wynajmu 

pomieszczeń szkolnych w Pacynie. 

6. Dział 900 rozdział 90001 – kwota  47.754 zł  dotyczy dochodów za pobór 

ścieków. 

      

 

                        

 

 


