Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/13
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 14 marca 2013 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek.
W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 54 działek o pow. 19,7954 ha i wartości
1.625.307 zł.

II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 105 działek o pow. 13,4980 ha i wartości 1.510.490,47 zł oraz udział w 17 działkach o pow. 0,9512 ha
i wartości 127.468 zł.

III. Grunty zabudowane budynkami ADM 13 działek o pow. 1,5814 ha i wartości 214.794 zł oraz udział w 19 działkach o pow. 1,2078 ha i wartości
132.271 zł.

IV. Grunty użyteczności publicznej 36 działek o pow. 14,7857 ha i wartości 1.251.823 zł.

V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP 23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości 1.396.567 zł.

VI. Ulice, drogi, place i skwery 842 działki o pow. 251,5109 ha i wartości 1.490.717,79 zł.

VII. Pozostałe grunty 104 działek o pow. 54,4496 ha i wartości 859.200 zł.
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Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.177 działek o ogólnej powierzchni 369,9870 ha
i wartości 8.348.899,26 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 37 działkach o pow. 2,2381 ha i wartości 291.347 zł,
a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 125,5926 ha (drogi, ulice oraz grunty
w zasobie).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. w okresie
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku) nastąpiły następujące zmiany:

I. Grunty
Zmniejszenia:
- sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej o powierzchni 0,0475 ha
i wartości księgowej 10.080 zł z pozycji III – grunty zbudowane budynkami ADM,
- sprzedano 2 działki położone we wsi Malec o łącznej powierzchni 0,1300 ha i wartości księgowej
6.500 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,
- sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej o powierzchni 0,0227 ha
i wartości księgowej 2.724 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,
- sprzedano 2 działki położone w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego
o łącznej powierzchni 0,0128 ha i wartości księgowej 2.500 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,
- sprzedano 1 działkę położoną w obrębie miasta Ciechanowiec o powierzchni 0,5792 ha
i wartości księgowej 28.960 zł z pozycji VII – pozostałe grunty,
- zmniejszono powierzchnię działek położonych w gminie Ciechanowiec o powierzchni 0,0160 ha
i wartości księgowej 1.986 zł (zmniejszenia dokonano po inwentaryzacji przez Starostwo
Powiatowe działek przeznaczonych do podziału) z pozycji VII – pozostałe grunty.
Zwiększenia:
- zwiększono o 38 działek o łącznej powierzchni 1,2467 ha i wartości księgowej 250.383,69 zł
w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery (29 działek zostało zakupione pod budowę drogi
gminnej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, 9 działek skomunalizowano),
- zwiększono o 3 działki o łącznej powierzchni 1,5979 ha i wartości księgowej 15.979 zł
w pozycji VII – pozostałe grunty ( działki skomunalizowano).

II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 671.663 zł,
w tym:
Zwiększenia - 1.038.715 zł, w tym:
1) 1.025.863 zł - 31.12.2012 r. przyjęto na stan budowlę – zrekultywowane składowisko odpadów
komunalnych w Nowodworach.
2) 5.998 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 2 zestawy komputerowe.
3) 3.374 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 3 drukarki.
4) 3.480 zł – przyjęto na stan zakupioną w 2012 roku kopiarkę.
Zmniejszenia – 367.052 zł, w tym:
1) 86.289 zł – 27.02.2012 roku przekazano dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE
w Ciechanowcu budynki i budowle w Pobikrach: budynek stacji wodociągowej – 77.167 zł;
budynek gospodarczy – 3.799 zł; ogrodzenie stacji wodociągowej - 5.323 zł.
2) 15.000 zł – zdjęto ze stanu rozebrany budynek byłej świetlicy we wsi Radziszewo Króle.
3) 52.293 zł – 30.04.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowane zestawy komputerowe (8 szt) i monitory
(16 szt) – likwidacja nastąpiła na podstawie ekspertyz sporządzonych przez wykwalifikowaną firmę.
4) 31.243 zł – 30.06.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowany sprzęt: 15 szt drukarek, 1 niesprawna
centrala telefoniczna, 1 kserokopiarka - likwidacja nastąpiła na podstawie ekspertyz sporządzonych
przez wykwalifikowaną firmę.
5) 2.199 zł – 29.06.2012 roku przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ciechanowcu laptop „Lenovo” otrzymany w ramach realizacji projektu „Opowieści z Narwi”.
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6) 20.280 zł – 25.06.2012 roku sprzedano samochód „Volkswagen BUS”.
7) 69.398 zł – 25.06.2012 roku sprzedano Mikrobus „Asia Topik”.
8) 90.350 zł – 25.06.2012 roku sprzedano samochód osobowy „Skoda Oktawia”.

III. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu zmniejszyła wartość mienia o ogólną
kwotę (-)3.843, w tym:
Zwiększenia - 4.600 zł, w tym:
1) 4.600 zł - 31.12.2012 r. zakupiono stół bilardowy dla OSP w Ciechanowcu.
Zmniejszenia – 8.443 zł, w tym:
2) 8.443 zł - 30.04.2012 roku sprzedano samochód pożarniczy będący na stanie OSP
w Tworkowicach.

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej
informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmienił stanu posiadanego mienia komunalnego.
V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia
31.12.2012 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.
VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o ogólną kwotę 23.333 zł, w tym:
1) 7.134 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 2 rowery wodne.
2) 14.000 zł - przyjęto na stan zakupiony w 2012 roku fortepian.
3) 2.199 zł – 29.06.2012 roku przyjęto od UM w Ciechanowcu laptop „Lenovo” otrzymany w ramach
realizacji projektu „Opowieści z Narwi”.

VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną
kwotę 30.625 zł, w tym:
1) 30.625 zł – 31.08.2012 roku przyjęto na stan boisko trawiaste wybudowane w 2012 roku przy Fili
Biblioteki w Pobikrach.

VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość
mienia o ogólną kwotę 2.174.041 zł, w tym:
Zwiększenia - 2.253.317 zł, w tym:
1) 86.289 zł – 27.02.2012 roku przyjęto na stan budynki i budowle w Pobikrach: budynek stacji
wodociągowej – 77.167 zł; budynek gospodarczy – 3.799 zł; ogrodzenie stacji wodociągowej 5.323 zł.
2) 2.158.071 zł - przyjęto na stan kanalizację sanitarną wraz z przyłączami o długości 7.032,50 mb.
3) 8.957 zł – przyjęto na stan przyłącza wodociągowe o długości 234 mb.
Zmniejszenia – 79.276 zł, w tym:
1) 16.372 zł – 27.04.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowany zestaw komputerowy, drukarkę oraz
programy komputerowe.
2) 2.968 zł – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawny ściągacz opon (złomowanie).
3) 2.493 zł – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawną glebogryzarkę (złomowanie).
4) 11.183 zł z – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawny ciągnik gąsiennicowy oraz rozsypnik soli
(złomowanie).
5) 9.229 zł – 20.06.2012 roku sprzedano przyczepę ciągnikową.
6) 24.346 zł – 20.06.2012 roku sprzedano koparkę.
7) 12.685 zł – w okresie od 30.07.2012 roku do 11.09.2012 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne o
łącznej powierzchni 125,29 m2.

IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej
informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.
X. Szkoła Podstawowa w Łempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji
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do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.
XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w okresie od dnia złożenia poprzedniej
informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.
XII. Gimnazjum w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do
dnia 31.12.2012 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.
W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego została
zwiększona o łączną kwotę 2.895.819 zł.
DOCHODY UZYSKANE W 2012 ROKU
(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
W 2012 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 175.348,06 zł (planowane w kwocie
320.740 zł), w tym:
- 30.233,65 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- 39.847,14 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- 90,27 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,
- 105.177 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 2.551 zł – za sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Malec o pow. 0,0800 ha; 2.416,50 zł – za sprzedaż gruntów położonych
we wsi Malec o pow. 0,0500 ha; 7.637 zł – za sprzedaż gruntów położonych w Ciechanowcu przy
ulicy Kazimierza Uszyńskiego o łącznej powierzchni 0,0128 ha; 14.802 zł – za sprzedaż gruntów
położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wspólnej o powierzchni 0,5792 ha; 7.556,50 zł – za sprzedaż
gruntów położonych w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej o powierzchni 0,0227 ha; 32.683,50 zł – za
sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym położonym
w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej; 37.530,50 zł – za sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu
mieszkalnego w budynku komunalnym położonym w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej.
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z braku zainteresowania kupujących
nieruchomościami gminnymi wystawionymi w 2012 roku na sprzedaż.
Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży innych składników majątkowych, w tym:
- 13.367,32 zł uzyskano ze sprzedaży środków transportu stanowiących własność gminy (660 zł – ze
sprzedaży samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter DT-3; 1.000 zł – ze sprzedaży
autobusu marki KIA-Asia Topic Van 2,7D oraz 11.707,32 zł – ze sprzedaży samochodu osobowego
marki Skoda Octavia 1,9TDI),
- 760 zł uzyskano ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk A-15, stanowiącego własność
gminy, a będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Tworkowicach.

WYDATKI WYKONANE W 2012 ROKU
W roku 2012 wydatki wykonano na kwotę 338.390,23 zł (planowane w wysokości 363.000 zł),
w tym:
- 7.503 zł – wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych
przeznaczonych do zbycia,
- 815,15 zł – wydatkowano na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości pod
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Koce Basie – Winna Poświętna,
- 3.883,97 zł – wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,
- 3.170 zł – wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych
(działy I i II) nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,
- 1.561,50 zł – wydatkowano na wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości
przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i wniosków o zmiany podziałów administracyjnych,
4

- 1.507,25 zł – wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych i kopii map ewidencyjnych
gruntów niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
- 1.500 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (zgłoszeniowej) na
remont placu gminnego położonego przy ul. Szkolnej w Ciechanowcu,
- 263,47 – wydatkowano na opłatę roczną za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod przyłącze
wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Rudka,
- 6.801,90 zł – wydatkowano na sporządzenie projektów podziału nieruchomości drogowych w celu
zmiany ewidencji pasów drogowych istniejących 7 dróg publicznych położonych w obrębie
ewidencyjnym miasta Ciechanowiec,
- 15.404 zł – wydatkowano na opracowanie 72 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz
15 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wykonanie kserokopii załączników do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 15.128 zł – koszt opracowania 87 projektów
decyzji i 276 zł – koszt wykonania kopii załączników do decyzji o lokalizacji inwestycji publicznego,
- 29.000,15 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na
potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- 396,20 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do zasilania przenośnej nagrzewnicy użytej do
osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- 10.420,28 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych
stanowiących własność gminy,
- 12.000 zł wydatkowano na remont pieca c.o. w budynku pozostałym stanowiącym własność gminy
we wsi Koce Schaby, gdzie mieści się szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie
„Edukator” w Łomży,
- 3.084,67 zł wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków
pozostałych stanowiących własność gminy (transport oleju opałowego do kotłowni
w budynku kina; inwentaryzacja przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz magistrali
centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z kotłowni kina do budynku byłej
Synagogi, naprawa bieżąca stropu na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych w budynku byłej
Synagogi, koszty monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu),
- 241.078,69 zł wydatkowano na zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych, tj. na
wykup gruntów niezbędnych do poszerzenia istniejących pasów drogowych dróg gminnych, w tym:
1.000 zł - w ramach poszerzenia drogi gminnej na odcinku Koce Basie – Winna Poświętna przejęto
nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0018 ha; 240.078,70 zł - w ramach poszerzenia drogi gminnej
(ulica Szkolna w Ciechanowcu) wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych. W
okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za przejęte 29 działek o łącznej pow. 0,5483 ha).
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Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku
Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.
1
2
3
4

Rodzaj mienia
Budynek byłej Synagogi (516.009 zł)+ system
alarmowy (11.573,91 zł)
Budynek Kina "Meteor"
Zbiornica padłych zwierząt
Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek
gospodarczy w Radziszewie Sieńczuch

Ilość
(szt)
1

Pow.

Wartość
księgowa (zł)
527 583,00

Uwagi

365 506,00 przyj. na stan IX- 2006
1 366,00
227 484,00 2011 r. - zwiększona

1
1
2

557,00

Ogrodzenie żelbetonowe działki gminnej Nr
153/2 położonej we wsi Radziszewo Sieńczuch
Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek
gospodarczy w Skórcu

mb

60,00

2

82,00

Budynek świetlicy w Malcu + ogrodzenie z siatki
Budynek świetlicy w Winnej Chroły
Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego

1
1
1

145 876,00
16 248,00
509 255,00

10 Budynek świetlicy wiejskiej w Kozarzach

1

283 704,00 przyj. na stan XII 2011

11 Budynek świetlicy wiejskiej w Tworkowicach
wraz z garażem
12 Budynek świetlicy wiejskiej w Bujence +
wyposażenie (lada chłodnicza)
13 Budynek świetlicy wiejskiej w Pobikrach (przy
OSP)
14 Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach
15 Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek
gospodarczy w Kosiorkach
16 Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była
szkoła podstawowa i budynek gospodarczy
zlikwidowanej szkoły)

1

5
6
7
8
9

17 Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w
Winnej Chrołach (2 studnie, murowany szalet,
brama, stodółka, ogrodzenie)
18 Budowle po zlikwidowanej szkole w
Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w
1960 roku)
19 Świetlica wiejska we wsi Czaje Wólka (budynek
byłej szkoły podstawowe + budowle
zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gosp., studnia;
śmietnik; ogrodzenie)

wart. o 180.651 zł

6 588,00 przyjęto na stan od
30.12.2010 r.
500 095,00 2011 r. - zwiększona
wart. o 459.080 zł

65 000,00 od VI 2010 r.

1

193 977,00 lada zakup. VIII 2011

1

167 118,00

1
2

113 008,00
10 300,00

2

660 734,00 2011 r. - zwiększona
wart. o 649.540 zł

5 213,00 sprzed. 2 budynków w
2007 r.
1

3 852,00 sprz.2 bud. w 2006 r.
387 935,00 2011 r. - zwiększona

wartość o 275.168 zł

10 929,00 użyczenie dla Stowarz.

20 Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły
Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny
+ 2 budynki gospodarcze)
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21 Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła
podstawowa + budynki i budowle zlikwidowanej
szkoły - 2 budynki gospod; studnia; ogrodzenie
żelbetowe)
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22 Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach
Starych
23 Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle

1
1

7 000,00 1 bud. zdjęto ze stanu

24 Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej
Poświętnej

1

508 364,00 przyjeto na stan XI.2007

6

EDUKATOR w Łomży

697 415,00 2011 r. - zwiększona

wartość + 643.122 zł +
9.994 zł + 8.723 zł

23 247,00 przej.XI.2004
2012

25 Składowisko odpadów komunalnych w
Nowodworach (budowla)

1

26 Budynek kempingowy przy ul. Młynskiej w
C-wcu
27 Most na rzece Kukawka
28 Ogrodzenie zieleniaka i targowicy
29 Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie
telefonicz. i oświetleniowe do Oczyszczalni
Ścieków)
30 Linie oświetlenia ulicznego
31 Ogrodzenie cmentarza żydowskiego
32 Środki techniczne (telefax - 1.479 zł, dysk MAXTOR -

1

1,12 ha

1 025 863,00 przyjęto na stan
31.12.2012

499,00 przyj. na stan IV 2009

2

65 700,00
22 452,00
512 676,00
930 209,00
33 373,00 od XI 2008 r.
41 641,00 2012 r. - zmniejszono o

1

7.158 zł (zlikwid. stara
centrala telefoniczna)

999 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala
telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat
fotograficzny - 7.800 zł)

33 Szalety publiczne

2

88 808,00

zmniejszono o 2.076 zł
(kab. sanitarna - FARE)

34 Kserokopiarki

3

16 428,00

2012 rok - 1 zlikwidowana
oraz 1 zakupiona (podatki)

35 Sprzęt komputerowy (32 zestawy komputerowe,
monitory - 6 szt, drukarki - 32 szt)
36 Namiot wystawienniczy
37 Kanał deszczowy w ul. Dworskiej

253 914,00 w 2012 r. zmniej. wartość
(likwidacja)

1
mb

531,00

4 459,00
43 862,00

38 Kanał deszczowy w ul. Wspólnej
39 Kanał deszczowy do Oczyszczalni Ścieków
40 Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska;
ul:Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)

mb
mb
km

752,50
159,00
2,33

195 000,00
146 600,00
729 198,00

41 Kanalizacja deszczowa w Ciechanowcu (ulica
W. Polskiego i ulica Szkolna)
42 Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej

km

0,57

160 377,00

mb

152,00

24 077,00 przyjęto na stan
30.12.2010 r.

43 Samochód osobowy "Skoda Oktawia"

1

69 750,00 przyjęto na stan - XII

44 Samochód BUS RENAULT

1

99 064,00 zakupiono 28.12.2009 r.

45 Autobus "Autosan" BWM G877
46 Autobus "Jelcz" BIY 0335

1
1

2011

279 990,00 dzierżawa - PKS
213 195,00 dzierżawa - PKS

Razem mienie UM 10 394 932,00

W 2012 roku
zwiększ. o kwotę
671.663 zł

Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Ilość
(szt)
1

Rodzaj mienia

1

Budynek (229.292 zł)+ system alarmowy (1.830 zł)+
stół bilardowy (4.600 zł)+ brama aluminiowa
(12.305 zł)- OSP w Ciechanowcu

2

Motopompy

6

26 943,00 1 zakupiona III-2011 r

3

5

65 389,00 zakupione w latach 2004

4

Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas"
i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty
tlenowe
Zestaw kmputerowy z drukarką

5

Samochody strażackie

5

335 186,00 1 sprzed. w 2012 r

6

Samochód strażacki MAN do ratownictwa
gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu
Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO"
zakup. dla OSP w Kozarzach

1

549 510,00 zak.XI.2007r.

1

99 992,00 zak.XII 2008r.

7

1

7

Pow.

Wartość
Uwagi
księgowa (zł)
248 027,00 stół bilardowy zakupiony

Lp.

w 2012 r.

- 2009

5 053,00 prz.XII.2005

8

Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER"
zakup. dla OSP w Tworkowicach
9 Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem
zaburtowym
10 System alarmowy budynku OSP w Pobikrach

1

110 000,00 zak.X 2009r.

1

47 000,00 zak.XI 2010 r

1

1 850,00 zak.XI 2007r.

11 Samochód strażacki MERCEDES do
ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w
Ciechanowcu

1

716 347,00 zak.IV.2011r.

Razem mienie OSP

2 205 297,00

W 2012 roku zmniej.
o kwotę (-)3.843 zł

Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.
1
2
3

Wartość
Uwagi
księgowa (zł)
52 848,00 1 zakupiono
29.12.2010 r.
2
2 189,00 przej. z UM
3
11 725,00
W 2012 roku bez
Razem mienie OPS
66 762,00
zmian
Ilość
(szt)

Rodzaj mienia
Sprzęt komputerowy (13 zestawów
komputerow., 2 monitory, 7 drukarek)
Telefaks
Kserokopiarka

Pow.

Mienie będące na stanie Przedszkola
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.

Rodzaj mienia

1
2

Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia
Urządz. techniczne i budowle (ogrodzenie,
piaskownica, brodzik, kanał c.o., chodnik,
instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)

3
4

Zmywarka
Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy +
2 drukarki)
System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery
zewnętrzne)
Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa
Wyposażenie (3 odkurzacze, telefax, telewizor,
pralka automatyczna, kuchnia gazowa)

5
6
7

Ilość
(szt)
1

Pow.

Wartość
księgowa (zł)
121 176,00
11 223,00

Uwagi

1
5

6 900,00 zak.-2007 r.
10 560,00 1 zak.2009r.

1

12 200,00 od X 2007r.

2
7

1 819,00
9 245,00

Razem mienie Przedszkola

173 123,00

W 2012 roku bez
zmian

Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.

Rodzaj mienia

1

Sala gimnastyczna z zapleczem (siedziba
COKiS)
Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym
MOSiR (wiata magazynowa; 2 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; kabina sanitarna)
Budowle sportowe (stadion; odrodzenie
stadionu, podest estradowy; budynek szatni)

2

3

Ilość
(szt)
1

Wartość
Uwagi
księgowa (zł)
893,00 1 273 908,00 przyjęto na stan - 2006r

Pow.

535 832,00 um. użyczenia od

1.10.2010 roku na czas
nieokreślony; 2011
-zwiększ. wartość o
277.060 zł

124 482,00 przyjęto na stan 30.06.2011 r

8

4

Boisko sportowe "ORLIK"

984 165,00 przyjęto na stan -

5

1

6

Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle
(rozbudowana i przebudowana w 2010 roku)
Rowery wodne

6

22 334,00 2 rowery zakupiono

7
8

Kserokopiarka
2 zestawy komputerowe, 2 laptopy, drukarka

1
5

4 200,00 zakup.2006r
14 952,00 1 laptop przyjęto od UM

9

Instrumenty muzyczne

8

24 299,00 lata zakupu 1996 - 2005

10 Zestaw głośnikowy

2

37 000,00 1 zestaw zak. w 2005

11 Pianino EL Casio

1

12
13
14
15

4
4
1
3

31.03.2011 r

Gitary elektryczne
Trąbki
Kontrabas elektryczny
Klarnety

612 969,00 um. użycz. od 2009 roku
18.07.2012 r.

29.06.2012 r.

3 590,00 zak. w 2006r
27 524,00
8 380,00
8 397,00
3 463,00

zak. w 2006r
2 zak. w 2011r
zak. w 2006r
2 zakupione w 2009 r

16 Zestaw perkusyjny z akcesoriami
17 Saksofony

1
3

4 900,00 zak. w 2006r
8 593,00 2 zakupione w 2008 r

18 Monitor odsłuchowy
19 Subbufer 600 WATT

2
2

2 000,00 zak.2005 r.
7 000,00 zak.2005 r.

20 Instrument dęty - Glasser Bariton

1

1 771,00 zakup. w 2011r

21 Tuba Steinbach

1

5 100,00 zakup. w 2011r

22 Fortepian

1

14 000,00 zakupiony 11.04.2012 r.

23 Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka,
żelazko, skaner, niszczarka, aparat
fotograficzny, kasa fiskalna, chłodziarka)

8

4 306,00 chłodziarka zakupiona

24 Boksy stadionowe

2

3 500,00 zak.VIII 2009

25 Garaż z konstrukcji stalowej

1

1 420,00 zak.VIII 2009

26 Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa

2

2 050,00 zak.2008r.

27 Kosiarka ciągnikowa

1

10 280,00 zak. 2005 r.

-2011 r

Razem mienie COKiS

W 2012 roku
zwiększ. o kwotę
23.333 zł

3 750 415,00

Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU
Lp.

Rodzaj mienia

Ilość
(szt)
3

Pow.

Wartość
Uwagi
księgowa (zł)
7 808,00 przyjęto na stan od

1

Zestaw komputerowy "NTT ETIUDA"
(otrzymane nieodpłatnie z Fundacji
"Nowoczesna Polska" w ramach akcji Ikonk@"

2

3 zestawy komputerowe + 2 drukarki

5

8 678,00 1 zakupiono 11.07.2011

3

Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)

3

1 988,00

4

4 zestawy komputerowe; drukarka; 3
urządzenia wielkofunkcyjne; laptop; projektor;
aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z
Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)

11

5 Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach

1

9

14.11.2003 r.

r.

21 016,00 przyjęto na stan od
30.11.2011 r.

1.984

30 625,00 przyjęto na stan
31.08.2012 r.

