Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/21
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 22 marca 2021 roku

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego
GRUNTY
Rodzaj mienia

1

Grunty w użytkowaniu wieczystym jednostek (Spółdzielnia
Mieszkaniowa w C-wcu, Cech Rzemisł Różnych w C-wcu, Spółka Cywilna
"U Jana w C-wcu, Muzeum Rolnictwa w C -wcu, Spóka Jawna "AFORA" w
Bielsku Podlaskim i Łuniewscy Sp. z oo w Kostrach-Śmiejkach)

6,9482

2

Grunty w trwałym zarządzie podległych jednostek (SP w w C-wcu, SP
w Łmpicach, zakład budżetowy PRK FARE w Ciechanowcu)

9,2170

3

Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

6,1823

688 708,22

4

Grunty zabudowane budynkami będącymi w zasobach ADM

1,5814

214 794,00

5

18,5147

1 541 613,30

14,7798

1 663 567,00

7

Gunty użyteczności publicznej
Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami
OSP
Grunty pod ulicami, placami i skwerami (drogi)

267,0505

1 576 162,73

8

Grunty pozostałe

53,1757

970 920,00

377,4496

8 089 009,87

6

Wartość początkowa gruntów gminy łącznie

Pow. w ha

Wartość księgowa
(początkowa w zł)

Lp.

1 433 244,62

Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach
inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa)

38 800 953,55

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU UM
Lp.

Rodzaj mienia

1

Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego

2

Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja
zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych

szt
1

Wartość księgowa
(początkowa w zł)
737 816,00
4 471 090,00

Zbiornica padłych zwierząt
Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi RadziszewoSieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł

1

1 366,00

2

234 072,00

5

Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)

1

505 880,00

6

Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)

1

153 876,00

5

702 575,00

7

Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i
budowle zlikwidowanej szkoły (2 budynki gospod; studnia + ogrodzenie
żelbetowe o wartości 23.877 zł)

8

Budynki w Kosiorkach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze

3

123 308,00

Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa) i
budynek gospodarczy - 299,37 zł
Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie,
murowany szalet, brama, stodółka, ogrodzenie)
Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana
wybudowana w 1960 roku)
Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły + budynek
gospodarczy i budowle (studnia; śmietnik; ogrodzenie)
Budynki zlikwidowanej SP w Kocach-Schabach (budynek szkolny +
budynek gospodarczy)

2

677 034,00

3
4

9
10
11
12
13

5 213,00
3 852,00
2

386 391,00

2

10 734,00

14 Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych
15 Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)

1
1,12 ha

23 247,00
1 025 863,00

16 Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu
Mosty na rzece Kukawka: we wsi Radziszewo Stare (32.600 zł) i Kułaki
17
(729.655 zł)
18 Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu
Pozost. budowle (drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego
19
(33.373 zł) i targowicy (22.452 zł); linie oświetleniowe do Oczyszczalni
20 Linie oświetlenia ulicznego (w 2020 roku (+)24.228,05 zł)

1

499,00

2

762 265,00

21 Szalety publiczne

2

22

Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohickiej, Wspólnej, Kozarskiej,
Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolnej, Świętojańskiej

377 585,00
568 501,00
1 064 553,05
2228

88 808,00
2 897 007,00

23 Samochód osobowy "Skoda Oktawia"

69 750,00

24 Samochód BUS RENAULT

99 064,00

25
26
27
28
29
30
31

32

Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy
udziale środków z PFRON
Urządzenie wielofunkcyjne "PLOTER" zakupione w 2020 roku
Sprzęt do rehabilitacji zakupiony w 2020 roku (urządzenie do laseroterapii,
aparat do elektroterapii i ultradżwięków, zestaw do magnoterapii i
ergometr)
Pług odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun.
Sołeckiego wsi Kułaki
Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno
Pług odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono
ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)
Kolektory słoneczne: zrealiz. w 2015 roku - na budynkach mieszk. 232
szt i budynkach użytecz. publicz. 2 szt; zrealizow. w 2018 roku na
budynkach mieszkalnych 126 szt
Budynek mieszkalny (85 m2 - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m2 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przyjęty od osoby fizycznej jako
darowizna dla repatriantów)

140 563,99
19 749,00
96 635,00

6 000,00
6 814,00
13 475,00

157

4 806 436,00
96 808,00

96 000,00

33 Budynek remizy/świetlicy OSP we wsi Koce-Basie
34 Budynek remizy/świetlicy wwe wsi Winna-Poświętna

1

16 248,00

35 Budynek remizy/świetlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem

1

293 190,00

36 Budynek remizy/świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle

1
1

619 970,00
65 000,00

1

193 977,00

39 Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy

1

168 968,00

40 Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotovoltaiką, bramą i monitoringiem

1

274 728,13

37 Budynek remizy/świetlicy we wsi Tworkowice wraz z garażem
38

Budynek remizy/świetlicy we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza
- 5.200 zł)

Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (10.664 zł);
41 motopompy (7 szt. - 32.443 zł; sanie lodowe (6.149 zł); agregaty
oddymiające (14.500 zł)
Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do
42
ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)
Zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP Pobikry (68.384 zł - 2018
43 rok); nożyce hydrauliczne dla OSP Ciechanowiec (11.280 zł - 2019 rok) środki Funduszu Sprawiedliwości
44 Samochody strażackie
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony ze
środków Fund. Sprawiedliwości w 2020 roku dla OSP w Ciechanowcu
46 Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" - OSP w Kozarzach
47 Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" - OSP w Tworkowicach
45

48 Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym

73 756,00

65 389,00
79 664,00

6

884 696,00
344 200,00
99 992,00
110 000,00
47 000,00

Samochód strażacki "MERCEDES" do ratownictwa gaśniczego - OSP w
Ciechanowcu
50 Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego - OSP W. Stare
Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego - OSP we wsi Winna51
Poświętna

716 347,00

49

25 000,00
16 042,00

Razem budynki, budowle, środki transportu UM

24 366 997,17

Mienie będące na stanie UM - łącznie

71 256 960,59

Mienie będące w użytkowaniu Przedszkola
BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE
Lp.
1
2

Rodzaj mienia

Pow.

Wartość księgowa (zł)

Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia, fotovoltaika i monitorig
Urządzenia techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., chodnik,
instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)

1 439 410,90
10 972,00

Razem mienie Przedszkola

1 450 382,90

Mienie będące w użytkowaniu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Ciechanowcu
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.
1

2

3
4
5
6

Rodzaj mienia

szt.

Wartość księgowa (zł)

Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę
COKiS) + ogrodzenie
Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2

2 239 717,92
533 756,00

pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni,
budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał
ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna;
studnia)

Budowle sportowe (stadion i ogrodzenie; podest estradowy; budynek
szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł)
Boksy stadionowe
Garaż z konstrukcji stalowej
Kosiarka ciągnikowa

143 304,00
2
1
1

3 500,00
1 420,00
10 280,00

Razem mienie COKiS

2 931 977,92

Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.

1
2

Wartość księgowa (zł)

Rodzaj mienia

Pow.

Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie
dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (364.969 zł + 4.382.851
zł) + instalacja c.o.; instalacja wodociagowa i dokumentacja techniczna na
przebudowę (167.491 zł)
Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach

1 235

4 915 311,00

1 984

30 625,00

Razem mienie Biblioteki

4 945 936,00

Mienie będące w użytkowaniu podległego zakładu budżetowego, tj.
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
Lp.
1

Rodzaj mienia
Budynki mieszkalne - ADM

Pow./szt
2 318,82

Wartość księgowa (zł)
233 264,00

2
3
4
5
6
7
8
9

Lokale usługowe
Budynki gospodarcze (75.000 zł- adaptacja na toaletę publiczną) i garaże

100,67
256,90

21 611,00
116 602,00

Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotovoltaiką
Budynki pozostałe ( szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w

1 569,55
117,20

7 316 927,61
87 073,00

179 341,18

8 410 296,92

27 947,24

226 926,00
371 920,00
10 440 273,20

Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)

Wodociągi i przyłącza + urządz. techniczne i budowle stacji wodociągowej
Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)
Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu
Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne
oczyszczalni ścieków
Budowle i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich: Malec i Pobikry

212 397,00

10 8.127 zł; ogrodzenie 11.136 zł; syst.alarmowy 1.952 zł + agregat pradotwórczy
34.748 zł; przepompownia wody wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)

11 Waga samochodowa
12 Koparkoładowarki
13 Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)
14 Samochód ciężarowy "Volkswagen Transporter"

1
2
2

15 250,00
335 700,00
52 111,00

1

46 360,00

1
5
1
1

41 600,00
211 787,00
52 200,00
74 450,00

19 Zamiatarka "AGATA"
20 Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa

1
4

10 000,00
48 667,67

21 Zagęszczarka
Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot "Kombi",
22
szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)
23 Odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa (3.637 zł)
Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo24
kanalizacyjnych

1
6

25 846,00
11 043,00

3
1

26 595,00
7 650,00

15
16
17
18

Równarka
Ciągniki
Przyczepy
Samochód Volkswagen "CADDY"

Razem mienie zakładu budżetowego PRK FARE

28 396 550,40

Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj mienia
Budynek SP w Ciechanowcu (wartość zwiększona o koszty:
termomodernizacji - 1.507.239 zł; fotovoltaiki - 110.894,21 zł; adaptacji
pomieszczeń na ŚDS - 416.168 zł + platforma schodowa - 36.588 zł)
Budynek gospodarczy
Budynek mieszkalny
Budowle (utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i siłownią zewnetrzną;
ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)
Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego
Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada
Boisko sportowe "ORLIK" przy ulicy 11 Listopada
Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"

Budynek byłego Gimnazjum wraz z windą osobową; monitoringiem
(12.247 zł) oraz kotłownią z układem pomp ciepła (744.526 zł) i
ogrodszeniem (40.000 zł)
10 Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)
11 Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)
Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej,
12
szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń
Budynek byłej SP we wsi Radziszewo Stare zaadoptowany na potrzeby
13 ŚDS wraz fotovoltaiką + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (742
zł)

Pow./szt
4 901,00

146,00
76,00
275,00

893,00

Wartość księgowa (zł)
2 177 196,21

1 594,00
921,00
554 001,51
33 099,00
3 119 999,26
984 165,00
29 524,00
5 163 884,00

9

2,00

3 448 365,00
1 107 934,00
55 132,00

497,72

477 914,75

Place zabaw (przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare - 9.000,00 zł i przy
świetlicy we wsi Kozarze - 8.000,00 zł)
15 Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare

17 000,00

14

39 524,00

Razem mienie SP w Ciechanowcu

17 210 253,73

Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Łempicach
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE
Lp.

Rodzaj mienia

Pow./szt

1

Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i pompami
ciepła + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy

2
3

Wartość księgowa (zł)

1 112,00

670 057,78

Plac zabaw

1,00

9 000,00

Boisko trawiaste do piłki nożnej

1,00

48 681,00

Razem mienie SP w Łempicach

727 738,78

Razem mienie gminy: grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne
i środki transportu

126 919 800,32

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GRUNTY
Zmniejszenia:
- z pozycji 8 – pozostałe grunty - w drodze zasiedzenia przekazano działkę Nr ew. 1872 o pow. 0,4235
ha, położoną w Ciechanowcu i wartości księgowej 16.940,00 zł (Post. I Ns 240/19); sprzedano działkę Nr
ewid. 19/3 obręb Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha i wartości księgowej 5.720,00 zł (Akt Notarialny Rep.
A Nr 1518/2020 z dnia 08.09.2020 r.).
Zwiększenia:
- w pozycji 6 – grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami ... zwiększono o 4 działki o
łącznej powierzchni 0,4138 HA i wartości księgowej 267.000,00 zł(nabycie w drodze darowizny Aktem
Notarialnym Rep. A Nr 1098/2020).
- w pozycji 7 - ulice, place i skwery zwiększono o 77 działek o łącznej pow. 0,3568 ha i wartości
księgowej 114.574,52 zł (w związku z ostateczną decyzją ZRID Starosty Wysokomazowieckiego Nr
11/2018 z dnia 22-08-2018 r. i Nr 3/2020 z dnia 02-06-2020 r. wykupiono działki pod realizację inwestycji
drogowych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Wąskiej w Ciechanowcu i drogi gminnej Nr
108855B w m. Zadobrze).
- w pozycji 8 – pozostałe grunty – zwiększono o 1 działkę Nr ewid. 1282/2 w Ciechanowcu o łącznej
pow. 0,4433 ha i wartości księgowej 88.660,00 zł, które nabyto w drodze komunalizacji.
Ponadto gmina posiada grunty nieskomunalizowane o pow. 108,2159 ha.

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
15.01.2020 r. przyjęto na stan przyłącze sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w
Ciechanowcu o dł. 56,60 m (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)
15.07.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn.
2 "Termomodernizacja oraz zastosowaniu OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Ciechanowcu"
15.07.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn. "Remont
3
budynku Przedszkola w Ciechanowcu
1

17 612,12

1 696 052,87
1 262 779,50

18.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na
wykonaniu elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (siedziba COKiS w
Ciechanowcu)
31.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn: Dostosowanie
5 pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną (budynek w zasobach
ADEM przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu)
31.12.2020 r.podniesiono wartość hali sportowej przy SP w Ciechanowcu o koszt
6 zrealizowanej inwestycji pn: "Klub Seniora w Ciechanowcu" (remont części
pomieszczeń na potrzeby utworzenia i wyposażenia klubu.
31.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na
remoncie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym (dostosowanie
7
obiektu do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy).
4

28.02.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (wykonanie
nawierzchni, ogrodzenia i siłowni plenerowej)
31.12.2020 r. przyjęto na stan kanalizację sanitarną w ul. Szerokiej w Ciechanowcu
9 (długość 235 m wraz z przyłączami, studniami, przepompownią ścieków i przyłączem
elekroenergetycznym) (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)
31.12.2020 r. przyjęto na stan sieć wodociągową (o dł. 79 m) i kanalizacyjną (o dł. 71
10
m) w ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)

342 434,92

75 000,00

150 110,91

173 110,91

8

31.12.2020 r. przyjęto na stan sieć wodociągową w ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu (o
długości 283,5 m) (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)
31.12.2020 r. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w ulicach: Sosnowa, Ralkowa,
12
Szeroka, Żwirki i Wigury
11

554 001,51

142 087,20
30 000,00
17 912,80
24 228,05

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
OSP w Ciechanowcu
31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną i gruntową pompę ciepła
14
przy budynku SP w Łempicach

586 998,78

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

110 894,21

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
16
byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym

24 466,84

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
17
Przedszkola w Ciechanowcu

43 255,40

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
18
Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE )

160 630,31

31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku
Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE )

160 630,30

31.12.2020 r. przyjęto na stan Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony
prtzy udziale środków PFRON i dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

140 563,99

13

15

19
20

11 941,13

31.12.2020 r. przyjęto na stan sprzęt do rehabilitacji (ergometr, urządzenie do
21 laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradzwięków, zestaw do magnoterapii)
96 635,00

31.12.2020 r. przyjęto na stan Ploter - urządzenie wielofunkcyjne, służące do
22
wykonywania wydruków wielkoformatowych i skanowania form wielkoformatowych

19 749,00

31.12.2020 r. przyjęto na stan lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180
23 zakupiony z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwości (dl jednostki OSP

Ciechanowiec)
24 15.06.2020 r. przyjęto na stan kosiarkę bijakową ZEPPELIN (w użytk. PRK FARE )

Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)

344 200,00
17 471,67

6 202 767,42

Zwiększenie wartości dróg gminnych w wyniku przyjetych na stan w
2020 roku zadań inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa)

9 836 958,74

DOCHODY UZYSKANE W 2020 ROKU
(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
Plan dochodów w wysokości 135.000,00 zł wykonano na kwotę 354.193,60 zł, co stanowi 262,37 %, w tym:
Za zarząd i użytkowanie gruntami.

3 767,95

Za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne (z uwagi na panującą pandemię
COVID-19 termin płatności tych należności przedłużono do dnia 31.01.2021 roku, co
wpłynęło na dość niskie wykonanie w 2020 roku).

11 188,12

Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową
(w opłatach za lata 2017-2018 zalega 2 podmioty na łączną kwotę 4.407,14 zł, ponieważ
spółki zalegające w opłatach ogłosiły upadłość, a postępowanie upadłościowe zostało
zawieszone).

81 886,93

Z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

14,68

Środki z funduszy unijnych otrzymane w grudniu 2020 roku na realizację w roku 2021
wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej
budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu ("door-to-door").

83 183,05

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - w 2020 roku 9 osób fizycznych
dokonało opłaty jednorazowej za okres 20 lat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

22 002,45

Wpływy ze sprzedaży mienia – w 2020 roku sprzedano działkę niezabudowaną położoną we
wsi Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha.

15 150,00

Środki z funduszy unijnych stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku
zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą).
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.

0,50

Środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn.
„Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego
transportu door-to-door”. Pozostałe środki w kwocie 40.021,75 zł wpłyną w roku 2021.
Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł.

137 000,00

Dochody łącznie

354 193,68

WYDATKI WYKONANE W 2020 ROKU
Plan wydatków uchwalono w wysokości 508.500,00 zł i wykonano na kwotę 464.247,56 zł, co stanowi 91,30 %
wykonania planu rocznego, w tym:
Opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z projektem realizowanym w ramach
RPOWP pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez
gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć
Dystrybucyjna).

5 927,00

44 957,24

Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 24.600,00 zł –
przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Ciechanowiec; 4.243,50 zł - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy; 10.197,00
zł – wyznaczenie lokalizacji punktów dróg gminnych; 2.000,00 zł – wykonanie podziału
działki we wsi Zadobrze (poszerzenie pasa drogowego); 2.460,00 zł - opracowanie analizy
efektywności kosztowej na przebudowę stacji wodociągowej w Radziszewie-Sieńczuch;
9.576,29 zł – zawarcie aktu notarialnego (przekazanie gminie w formie darowizny przez
Powiat Wysokom. gruntów pod Przedszkolem); 2.432,23 zł – koszty postępowania
sądowego dotyczącego służebności przesyłu wodociągu we wsi Nowodwory; 1.601,00 zł opłaty sądowe i złożenie w formie depozytów sądowych odszkodowań za grunty przejęte
pod poszerzenie ulicy Wąskiej; 6.222,84 zł – wykonanie kopii map zasadniczych, wypisy z
rejestrów gruntów; 6.785,00 zł – opracowanie mapy i programu funkcjonalno-użytkowego
stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych przebudowy
targowiska miejskiego; 14.760,00 zł – opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji na
cele rekreacyjno-kulturalne parku przy ul. Mickiewicza; 5.189,15 zł - ogłoszenie w prasie
wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży oraz
sporządzenie operatów szacunkowych; 2.875,00 zł – podziały i rozgraniczenia działek
gminnych; 61,38 zł – odprowadzenie ścieków komunalnych z budynku mieszkalnego
przeznaczonego dla repatriantów; 292,74 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę
gruntu z umieszczonym wodociągiem do wsi Ciechanowczyk; 2.460,00 zł – opracowanie
analizy kosztowej bądącej załącznikiem wniosku na dofinansowanie przebudowy istniejącej
stacji wodociągowej; 3.597,92 zł – pozwolenie wodno-prawne na przebudowę dróg
gminnych; 2.460,00 zł - aktualizacja programów komputerowych związanych z gospodarką
gruntami i nieruchomościami; 2.500,00 zł - wykonanie dokumentacji na budowę tablic
informacyjnych, tzw. „witaczy” przy wjeździe do miasta; 11.352,90 zł - wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w KocachSchabach na centrum świadczące usługi socjalno-rehabilitacyjne; 3.075,00 zł –
przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku gospodarczego przy ulicy
Kościuszki w Ciechanowcu.
różne opłaty i składki, w tym: 1.250,00 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie
gminy; 35.086,59 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w
pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę
w roku 2015 projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”), 1.993,00 zł –
ubezpieczenie 234 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na
budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu
zrealizowanego przez gminę w 2015 roku (do czasu związania z projektem unijnym i
przekazania ich właścicielom budynków).
roczny podatek od nieruchomości, w tym: 14.093,50 zł za grunty nieskomunalizowane i
grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku
dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem); 29.253,50 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa
dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną
upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania
finansowe przejęła gmina
Podatek leśny za 2020 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego
w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników
majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.
Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – w 2020 roku poniesiono
koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: ulicy Wąskiej w
Ciechanowcu o łącznej powierzchni 0,1023 ha na kwotę 78.574,22 zł oraz przebudowanej
drogi gminnej we wsi Zadobrze o łącznej powierzchni 0,2545 ha na kwotę 36.000,30 zł, w
tym: osobom fizycznym wypłacono 108.946,81 zł. W związku z nieustalonym stanem
prawnym własności nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasa drogowego, dokonano
złożenia w depozyt sądowy odszkodowania w kwocie 5.627,71 zł.

118 741,95

38 329,59

43 347,00

266,50
19 035,00
4 068,76

114 574,52

Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla
osób niepełnosprawnych (budynek przy ulicy Mickiewicza) – zakres rzeczowy zadania
obejmował zaadoptowanie pomieszczeń komunalnego budynku gospodarczego, a zmianą
funkcji na sanitariat publiczny objęte zostały dwa pomieszczenia, gdzie wykonano
przedsionek oraz dwa oczka sanitarne, z których jedno posiada parametry umożliwiające
korzystanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto na całym budynku wykonano nowe
pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej.

Wydatki łącznie

75 000,00

464 247,56

Burmistrz
Eugeniusz Święcki

