Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Grębków za rok 2020
Według ewidencji księgowej stan mienia komunalnego wg poszczególnych rodzajów na dzień
31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:
I. Grunty stanowiące własność Gminy to wielkość 251,6227 ha o wartości 10.209.085,44zł,
tym:
1. Grunty zajęte pod drogi gminne i lokalne - 224,0709 ha,
2. Grunty pod zabudową – 9,5138 ha,
3. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – 0,0465 ha
4. Pozostałe grunty to 17,9915 ha
II. Budynki i budowle o łącznej wartości – 11.407.376,61 zł
w tym:
1. Obiekty szkolne, których ogólna wartość wynosi - 7.302.432,81 zł
2. Pozostałe budowle oświatowe – 19.397,10 zł
3. Obiekty związane z ochroną przeciwpożarową -1.032.480,30 zł
4. Świetlice wiejskie – 550.980,23 zł
5. Budynki bibliotek - 459.229,73 zł
6. Tereny znajdujące się przy bibliotekach – 180.814,19zł
7. Budynki związane z ochroną zdrowia – 1.414.543,89 zł
8. Budynek administracyjno – mieszkalny – 177.700,00 zł.
9. Pozostałe budynki – 168.743,22 zł
10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw – 101.055,14zł
III. Urządzenia zaopatrujące w wodę o wartości 8.946.776,96 zł,
na które składają się:
- stacje uzdatniania wody 4 szt.
- sieci wodociągowych 116,6 km
- przyłączy wodociągowych. 58,2 km,
- liczba przyłączy – 1.504 szt.
IV. Środki transportu o wartości 1.392.820,28 zł,
na które składają się :
- samochód osobowy - wartość 64.000,00 zł,
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- samochody specjalistyczne OSP - wartość 1.048.220,28 zł,
- autobus szkolny - wartość 280.600,00 zł,
V. Maszyny i urządzenia techniczne stanowią wartość brutto 821.300,60 zł
Wartość posiadanego przez Gminę Grębków mienia komunalnego brutto na dzień
31 grudnia 2020 r. wyniosła 32.777.359,89 zł.
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w roku 2020 przedstawiają się następująco:
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem

Plan 2020 r.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Wpływy z nabycia i zmiany prawa własności
składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat
Razem

Wykonanie 2020 r.
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Natomiast wydatki poniesione z tego tytułu w 2020 roku kształtują się następująco:
Wydatki:

Plan 2020r.

Wykonanie 2020 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000,00

20 965,00

Zakup energii

10 000,00

6 646,71

8 000,00

0,00

Zakup usług pozostałych

13 000,00

5 129,10

Razem

59 000,00

32 740,81

Zakup usług remontowych

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w mieniu komunalnym miały miejsce następujące
zmiany:
1. dokonano sprzedaży działki w miejscowości Grodzisk nr 1277/6 za kwotę 6.155,00 zł. oraz
nastąpiło nieodpłatne przekazanie działek w miejscowości Grębków o nr 116/2, 119/3, 119/4,
121/5, 122/12, 122/13, 122/14 o łącznej powierzchni 326,00m2 znajdujących się w pasie
drogowym drogi gminnej.
2. dokonano przebudowy dróg gminnych:
2

- drogi gminnej w miejscowości Chojeczno Sybilaki za kwotę 194 573,45zł
- drogi gminnej w miejscowości Polków Daćbogi za kwotę 311 509,85zł
- drogi gminnej w miejscowości Proszew A km 0+970,00-1+700,00 długość odcinka 730mb za
kwotę 262 950,15zł.

3. Dokonano budowy

linii oświetleniowej w miejscowości Ziomaki za kwotę 14 000zł oraz

w miejscowości Leśnogóra/Ogródek za kwotę 39 999,99zł.

4. Wykonano plac zabaw w miejscowości Leśnogóra za kwotę 20 229,10zł oraz w miejscowości
Stawiska za kwotę 27 735,04zł.

Prawo własności na grunty gminy jest uregulowane w księgach wieczystych prowadzonych
przez Sąd Rejonowy w Węgrowie.
Gmina Grębków nie posiada praw majątkowych o ograniczonych prawach rzeczowych,
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, ani udziałów w spółkach akcyjnych.
W 2020 roku nie wystąpiła komunalizacja gruntów, nie było prywatyzacji mienia, nie
dokonano przekształceń użytkowania wieczystego.
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