GMINA BRODY
kod terytorialny 08 11 03 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
I Prawa własności
Wartość

majątku

trwałego

według

wartości

początkowej

Gminy

Brody

na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 42 384 112,57 zł
1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł
Są to:
a) budynki użyteczności publicznej

3 191 990,03 zł

w tym:
- budynek Urzędu Gminy 1 146 726,44 zł
- budynki bibliotek Brody/Biecz 207 263,02 zł
- budynek Szkoły Podstawowej 68 164,88 zł
- budynek Gimnazjum 81 737,22 zł
- budynek Przedszkola 66 200,00 zł
- budynek Sali gimnastycznej 1 078 224,33 zł
- budynek po byłej Szkole w Zasiekach 27 404,09 zł
- świetlice wiejskie (7 szt.) 491 176,61 zł
- budynek OSP Brody 22 211,50 zł
- budynek OSP Koło 2 881,94 zł

b) budynki niemieszkalne

7 088 584,83 zł

c) budynek Ośrodka Zdrowia

69 500,00 zł

d) budynki mieszkalne (15 )

400 217,87 zł

e) przystanki/ wiaty autobusowe
f) konstrukcja stalowa (w Gimnazjum)

86 960,88 zł
4 611,60 zł

2. Grunty 1 961 534,59 zł
Powierzchnia ogólna gruntów gminnych 884,8563 ha
w tym: w oddaniu w użytkowaniu wieczystym 3,1689 ha
Powierzchnia ogółem dróg będących własnością Gminy 209,1381 ha, w tym powierzchnia
dróg gminnych publicznych 39,1367 ha
Powierzchnia użytków leśnych (Ls) 375,6289 ha
Ilość gospodarstw rolnych w gminie 350

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 538 887,30 zł
w tym:
- oczyszczalnia ścieków

9 918 052,20 zł

- sieć kanalizacyjna i przyłącza kanalizacyjne

3 975 461,96 zł

- sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe

5 006 327,91 zł

-wodociąg Kumiałtowice

127 324,18 zł

- wodociąg Zasieki

119 245,93 zł

- studnie wiercone (3szt)
- pompy głębinowe

20 821,24 zł
5 440,26 zł

- zbiornik p. poż. Zasieki

18 147,91 zł

- linie energetyczne

77 383,97 zł

- przepusty betonowe i mosty

13 279,50 zł

- drogi
- wieża p. poż.

1 304 244,21 zł
13 129,00 zł

- boisko „ORLIK”

1 352 838,12 zł

- ścieżka rowerowa (długość 7 360,60 mb)

2 482 564,34 zł

- kapliczka Wierzchno
- obiekty po byłych hydroforniach
- ogrodzenie Janiszowice

4 000,00 zł
140 844,18 zł
6 176,37 zł

- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

16 516,48 zł

-sieć wodno- kanalizacyjna (Szkoła Podstawowa)

3 484 ,99 zł

- latarnie (Szkoła Podstawowa)

10 432,77 zł

- chodniki ( Szkoła Podstawowa)

6 203,36 zł

- ogrodzenie (Szkoła Podstawowa)

51 991,22 zł

- przystanek (Szkoła Podstawowa)

19 201,00 zł

-wodociąg Grodziszcze

183 658,57 zł

-wodociąg Jasienica

259 658,19 zł

-wodociąg Brody

620 124,69 zł

-wodociąg Biecz

1 216 403,27 zł

-wodociąg Koło

175 987,10 zł

-wodociąg Jałowice

190 236,22 zł

-wodociąg Wierzchno

177 231,00 zł

-wodociąg Marianka

15 021,00 zł

- lampy Cleveland (oświetlenie cmentarza Brody)

7 456,16 zł

4. Środki transportu 687 580,18 zł
w tym:
- autobus do przewozów szkolnych
- samochody strażackie STAR (2 szt.)
- samochód strażacki Volkswagen
- ciągnik c-360
- przyczepy 3 szt.
- ciągnik C 3512
- przyczepa asenizacyjna
- samochód VW
- ciągnik FARMTRAC+ spychacz czołowy

364 658,00 zł
107 069,53 zł
23 300,00 zł
11 517,00 zł
10 986,80 zł
28 650,00 zł
7 350,00 zł
33 000,00 zł
101 048,85 zł

5. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe 472 314,87 zł
w tym:
- aparaty powietrzne
- zestaw ratownictwa
-unit stomatologiczny ( 2 szt.)
- autoklaw (1 szt.)
- kontenery (2szt)
- ogrodzenie boisk( Biecz i Grodziszcze)
- place zabaw (10 szt.)
-altanka (Grodziszcze)
- karuzele na placach zabaw (3 szt.)
- namiot 6x12m
- drabina pożarnicza
- wiata drewniana Wierzchno i Brody
- kserokopiarki (1 szt.) GOPS
- zmywarka ( Przedszkole)
- zmywarka ( Zespół Szkół)
- piec konwekcyjny ( zespół Szkół)
- kserokopiarki ( 5 szt.) Zespół Szkół
- maszyna do pisania
- sprzęt nagłaśniający
- kiosk
-rusztowanie
- drabinki
- zestaw do ćwiczeń Coach Lab
- plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”

12 733,00 zł
5 292,00 zł
50 693,50 zł
9 500,00 zł
31 732,00 zł
10 541,65 zł
40 556,48 zł
4 408,35 zł
12 100,00 zł
8 000,00 zł
4 119,50 zł
16 999,98 zł
3 830,80 zł
6 000,00 zł
10 354,14 zł
10 000,01 zł
29 847,42 zł
482,00 zł
4 660,10 zł
2 400,00 zł
7 706,70 zł
9 918,33 zł
10 982,91 zł
169 456,00 zł

6. Maszyny i urządzenia techniczne 881 930,42 zł
w tym:
- alarmowe systemy włamania i systemy monitoringu
- kotły co
-kserokopiarki
- zestawy komputerowe i komputery
- system uzdatniania wody
-odbiornik MOTOROLA Brody

18 740,10 zł
27 494,02 zł
27 405,60 zł
50 965,48 zł
3 400,00 zł
6 792,50 zł

- klimatyzator
- przyłącze i agregat prądotwórczy
- instalacja zasilająca WLZ(serwerownia)
- wentylator
- agregat spawalniczy FOGO FH 722 OS
- motopompa
- urządzenie do ciśnieniowego oczyszczania rur
- rozrzutnik
- betoniarka
- rusztowanie
- zagęszczarka
- kosiarka rotacyjna
-ładowacz TUR
- koparko- ładowarka
- kosiarka samojezdna
- platforma pionowa dla niepełnosprawnych
- alarmowy system włamania
- kocioł c.o.( Przedszkole)
- komputer ( Przedszkole)
- system oddymiania ( Przedszkole)
- zestaw komputerowy ( GOPS)
- zestawy komputerowe i komputery (Zespół Szkół)
- pracownia komputerowa (Zespół Szkół)
- sieć komputerowa
- pracownia multimedialna
- monitoringi
- radiowęzeł
- maszyna czyszcząca
- multimedialny zestaw interaktywny
-alarm
- centralki telefoniczne
- projektor
- tablica interaktywna
- kotły
- urządzenia do kuchni
- kotłownia

3 690,00 zł
17 664,10 zł
9 816,17 zł
4 450,00 zł
7 500,00 zł
6 000,00 zł
20 109,63 zł
3 444,90 zł
1 224,40 zł
7 706,74 zł
5 106,08 zł
2 550,00 zł
3 819,40 zł
54 000,00 zł
11 000,00 zł
38 826,50 zł
3 828,00 zł
3 800,00 zł
8 679,08 zł
20 000,00 zł
7 825,55 zł
121 049,62 zł
90 946,27 zł
10 799,93 zł
14 531,37 zł
59 009,08 zł
17 962,06 zł
8 906,00 zł
21 000,00 zł
6 566,86 zł
11 563,90 zł
5 121,39 zł
6 600,00 zł
36 984,15 zł
14 367,12 zł
80 684,42 zł

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
-

przystąpienie do spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
z siedzibą Żary i objęcie przez Gminę Brody udziałów w spółce ( 6 448 udziałów
po 50 zł tj. 322 400,00 zł )

Posiadanie inne:
-

sprzęt komputerowy i aplikacja teleinformatyczna w użyczeniu (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji ) w ramach realizacji projektu
indywidualnego pl. ID-„Polska ID karta”

-

sprzęt i oprogramowanie na wyposażenie stanowiska obsługi obywatela (SOOdotyczy dowodów osobistych) od Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

-

sprzęt komputerowy i oprogramowanie w użyczeniu od Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w ramach realizacji projektu pn. „Lubuski e- Urząd”.

-

Grunty w użyczeniu od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Powiatu
Żarskiego i Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z przeznaczeniem na ścieżkę
rowerową na odcinku Brody- Lubsko- Jasień”.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Przyjęto na stan
w tym:

- sieć wodociągowa i przyłącza Zasieki/Brożek

1 559 426,40 zł

- karuzela na plac zabaw Jeziory Wysokie

4 600,00 zł

- wiata drewniana Brody

8 500,00 zł

- ulepszenie budynku Urzędu Gminy

1 018 284,53 zł
9 000,00 zł

- ulepszenie budynku Przedszkola
- ogrodzenie Zespołu Szkół

43 000,00 zł

- centrala telefoniczna

7 293,90 zł

- spychacz czołowy

6 069,00 zł

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodach

169 456,00 zł

- urządzenia do kuchni

4 786,46 zł

- monitoring

4 044,72 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw
majątkowych oraz wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r.
a) sprzedaż składników majątkowych

56 154,16 zł

w tym: tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 osoby)
z tyt. sprzedaży działek pod zabudowę 1 działka w Brodach
lokal użytkowy- spłata 1 osoba

b) dzierżawa gruntów
c) użytkowanie wieczyste

57 780,27 zł
4 747,31 zł

