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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r. 
 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. 

 

Grunty 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Sandomierz, o powierzchni ogólnej  377,0022 ha i wartości   

88 442 688,56 zł, obejmują:  

     1) zasób gruntów                                           - pow. 322,5918 ha,  wartość  83 947 505,56 zł,  

           w tym grunty oddane w trwały zarząd      - pow. 24,9452 ha,    wartość    5 563 153,99 zł, 

     2)  grunty oddane w użytkowanie wieczyste   - pow. 54,4104 ha,    wartość    4 495 183,00 zł. 

 

Grunty inne niż własność stanowią: 

      1) grunty będące w posiadaniu Gminy Sandomierz  - pow. 13,0349 ha.                      

 

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła   

się o 0,6865 ha, w tym w wyniku:  

       - zbycia mienia o 0,6848 ha, 

       - zmiany powierzchni wskutek rozgraniczenia o 0,0017 ha. 

Jednocześnie powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się o  1,2470 ha, w tym w wyniku: 

       - nabycia – 0,4494 ha, 

       - w drodze zasiedzenia – 0,5762 ha, 

       - przejęcia w drodze decyzji – 0,2214 ha. 

        

W wyniku powyższych zmian powierzchnia gruntów własnych Gminy Sandomierz wynosi obecnie 

377,0022 ha,   a  ich wartość – 88 442 688,56 zł. 

Ponadto w posiadaniu Gminy Sandomierz znajdują się grunty o pow. 13,0349 ha.  

 

 

Budynki i lokale 

Zmniejszenia 

W 2021 roku: 

- sprzedano spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 

(29 000,00 zł), 

- sprzedano spółdzielcze własnościowe prawa do 2 lokali mieszkalnych przy ul. Maciejowskiego 

(276 052,00 zł). 
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Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- przyjęto na stan budynek handlowo-gastronomiczny przy ulicy Przemysłowej /przejęcie budynku 

jako nakładów poniesionych na działce gminy na poczet zaległości/ (5 000,00 zł), 

- w wyniku inwestycji /przebudowa/ zwiększono wartość budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 

(338 127,00 zł). 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan osłonę śmietnikową przy ul. Portowej (17 958,00 zł)                       

oraz zwiększono wartość altany śmietnikowej przy ul. Długosza (31 332,74), 

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych (450 863,49 zł), 

- przyjęto na stan w wyniku inwestycji ulicę Obrońców Westerplatte (boczna) oraz ulicę Jarosława 

Iwaszkiewicza (287 381,59 zł), 

- w wyniku inwestycji zwiększono wartość kanalizacji technicznej w ul. Żydowskiej (26 000,00 zł), 

- przyjęto na stan w wyniku inwestycji Park Miejski (3 928 254,64 zł),  

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan oświetlenie ul. Partyzantów i ul. Stara Prochownia               

(97 416,00 zł), 

- przyjęto na stan w wyniku inwestycji przepompownię ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole 

Podstawowej nr 3 (34 910,63 zł), 

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan plac zabaw przy ul. K.K. Baczyńskiego (74 803,75 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2021 roku: 

- w wyniku likwidacji pontonów, rowerów wodnych i kamizelek ratunkowych zmniejszono wartość 

środka trwałego mała architektura Bulwar Piłsudskiego (35 507,64 zł), 

- zlikwidowano osłonę śmietnikową (15 110,24 zł), 

- zlikwidowano pomosty drewniane (83 600,00 zł). 

 

Maszyny i urządzenia 

Zmniejszenia 

W 2021 roku: 

- przekazano 7 tabletów na rzecz uczniów szkół podstawowych (9 742,80 zł), 

- zlikwidowano przyłącze teletechniczne, telewizję przemysłową i nagłośnienie na pływalni krytej               

(160 981,97 zł), 
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- zlikwidowano wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 (6 268,69 zł), 

- zlikwidowano terminal dotykowy (4 490,00 zł). 

 

Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- zakupiono 7 komputerów (21 820,82 zł), 

- zakupiono kamerę (7 215,00 zł), 

- zakupiono 3 laptopy (9 814,19 zł), 

- zakupiono 3 tablety (3 150,00 zł), 

- zakupiono 10 monitorów (6 751,50 zł), 

- otrzymano 4 tablety, 3 komputery i 3 monitory /nagroda rzeczowa w konkursie GUS/ (17 998,59 zł), 

- zakupiono 7 telefonów komórkowych (1 086,47 zł),  

- zakupiono kopiarkę (3 321,00 zł), 

- zakupiono jednostkę zewnętrzną klimatyzacji (14 678,58 zł), 

- zakupiono 3 radiotelefony (5 166,00 zł), 

- zakupiono kosiarkę wrzecionową do boisk (60 605,05 zł), 

- zakupiono belownicę /zakład budżetowy/ (16 005,22 zł), 

- zakupiono automat parkingowy /zakład budżetowy/ (16 819,05 zł), 

- zakupiono wiatę /zakład budżetowy/ (38 055,00 zł), 

- zakupiono altankę /zakład budżetowy/ (13 765,64 zł). 

 

Środki transportu 

Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- zakupiono 6 autobusów (5 460 000,00 zł), 

- zakupiono samochód osobowy (158 200,50 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia zmniejszające stan środków transportu. 

 

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 

Zmniejszenia 

W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia zmniejszające stan narzędzi, przyrządów i wyposażenia. 
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Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- zakupiono 16 foteli obrotowych (5 182,63 zł), 

- zakupiono 2 kamery fotopułapki (1 510,00 zł), 

- zakupiono szafę z półkami, 3 biurka, 2 krzesła, stół, stolik dla osób na wózkach inwalidzkich, meble 

biurowe (6 134,80 zł), 

- zakupiono 20 ławek parkowych (13 899,00 zł), 

- zakupiono odkurzacz (1 399,00 zł), 

- zakupiono 2 wykaszarki (7 297,98 zł), 

- przyjęto na stan /ujawnienie/ 9 czytników e-dowód (4 510,67 zł), 

- zakupiono kontener (4 000,00 zł), 

- zakupiono 2 domki dla kotów (2 794,00 zł). 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Zwiększenia 

W 2021 roku: 

- zakupiono oprogramowanie MS Office /12 stanowisk/ (13 782,30 zł), 

- zakupiono program do kosztorysowania Norma EXPERT (6 531,30 zł), 

- zakupiono system INFO+ do wysyłania tytułów wykonawczych (477,05 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia zmniejszające stan wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

 

 

 


