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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r. 
 

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

 

Grunty 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Sandomierz, o powierzchni ogólnej  376,4417 ha i wartości   

87 864 049,56 zł, obejmują:  

     1) zasób gruntów                                           - pow. 322,0313 ha,  wartość  83 368 866,56 zł,  

           w tym grunty oddane w trwały zarząd      - pow. 13,3814 ha,    wartość    4 640 597,99 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. 13,7425 ha.                      

 

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła   

się o 1,5841 ha, w tym w wyniku:  

       - zbycia mienia – 1,0608 ha, 

       - przekształcenia użytkowania wieczystego – 0,4809 ha, 

       - zwrotu nieruchomości – 0,0424 ha.  

Jednocześnie powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się o  0,2934 ha, w tym w wyniku: 

       - nabycia – 0,0577 ha, 

       - przejęcia w drodze decyzji – 0,2357 ha. 

 

W wyniku powyższych zmian powierzchnia gruntów własnych Gminy Sandomierz wynosi obecnie 

376,4417 ha,   a  ich wartość – 87 864 049,56 zł. 

Ponadto w posiadaniu Gminy Sandomierz znajdują się grunty o pow. 13,7425 ha.  

 

Budynki i lokale 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan budynek przedszkola przy ul. T. Króla 3 (6 225 578,27 zł), 

- w wyniku inwestycji zwiększono wartość budynków mieszkalnych przy ul. Rynek 6, 7, 8, 9, 28, 30, 

ul. Zamkowej 6, 8, 10 i ul. Opatowskiej 17 (1 717 053,55 zł), 

- zwiększono wartość, w wyniku inwestycji, budynku SP nr 4 (191 333,32 zł), 

- w wyniku inwestycji zwiększono wartość budynku MOSiR (56 431,21 zł). 
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Zmniejszenia 

W 2020 roku: 

- sprzedano garaż (633,00 zł). 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- przyjęto na stan altanę śmietnikową (39 586,76 zł), 

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6               

(85 235,36 zł), 

- przyjęto na stan, w wyniku inwestycji, odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Opatowskiej                     

i ul. Oleśnickiego (18 924,30 zł), 

- w wyniku inwestycji zwiększono wartość oświetlenia ul. T. Króla i ul. Kochanowskiego                 

(272 981,00 zł), 

- w wyniku inwestycji zwiększono wartość ulicy Krukowskiej (50 292,91 zł), 

- przyjęto na stan, w wyniku inwestycji, plac zabaw dla Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 

(52 000,00 zł),  

- w wyniku inwestycji przyjęto na stan Plac 3 Maja (4 170 665,54 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2020 roku: 

- w wyniku likwidacji urządzeń zabawowych zmniejszono wartość placów zabaw przy ul. Powiśle,                  

ul. Mariackiej i ul. Gołębickiej (6 335,71 zł). 

 

Maszyny i urządzenia 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- zakupiono smartfon (579,00 zł), 

- zakupiono 2 drukarki (998,00 zł), 

- zakupiono parkomat (28 836,50 zł), 

- zakupiono telewizor (2 890,00 zł), 

- zakupiono 62 laptopy (164 715,00 zł), 

- zakupiono monitor (1 367,43 zł), 
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- w wyniku inwestycji przyjęto na stan system monitoringu przy ul. Trześniowskiej 46 i 46A 

(14 035,46 zł), 

- zakupiono 8 telefonów komórkowych (766,29 zł),  

- zakupiono 6 generatorów ozonu (9 900,00 zł), 

- zakupiono skaner (1 525,83 zł), 

- przyjęto na stan, w wyniku inwestycji, system klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDS (55 411,50 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2020 roku: 

- wycofano z używania, na skutek likwidacji, 2 komputery i 3 monitory (7 540,00 zł), 

- zlikwidowano parkomat (12 915,00 zł), 

- wycofano z używania, na skutek przekazania, telefon komórkowy (97,17 zł), 

- zlikwidowano 4 radiotelefony (5 063,00 zł), 

- zlikwidowano, w SP nr 3, 2 zespoły komputerowe (51 774,86 zł), 

- wycofano z używania, w SP nr 4 w wyniku likwidacji, urządzenie wielofunkcyjne (1 793,00 zł). 

 

Środki transportu 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby zakładu budżetowego (70 354,00 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia zmniejszające stan środków transportu. 

 

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- przyjęto na stan, w wyniku inwestycji, wyposażenie w meble, wyposażenie technologiczne pralni                  

i kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 6 (218 101,62 zł), 

- zakupiono 4 fotele obrotowe (1 446,00 zł), 

- zakupiono zmywarko-wyparzarkę (6 765,00 zł), 

- zakupiono lodówkę (553,50 zł), 

- zakupiono szafę ze stali nierdzewnej (2 460,00 zł), 

- zakupiono szafę z półkami, biurko, nadstawkę na szafę (1 378,00 zł), 
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- zakupiono kosiarkę spalinową (1 930,00 zł), 

- zakupiono szlifierkę (486,00 zł), 

- zakupiono nagrzewnicę elektryczną (358,79 zł), 

- zakupiono odkurzacz (509,00 zł), 

- przyjęto na stan, w wyniku inwentaryzacji, 2 donice (2 238,60 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2020 roku: 

- zlikwidowano 78 ławek miejskich (54 511,40 zł), 

- zlikwidowano 22 kosze uliczne i 2 kosze na psie odchody (29 123,94 zł), 

- wycofano z używania, na skutek likwidacji, radarowy system kontroli pojazdów i lampę błyskową 

(126 880,00 zł), 

- zlikwidowano fotel obrotowy (268,29 zł), 

- zlikwidowano 6 stołów targowych (2 588,40 zł), 

- zdjęto ze stanu, w wyniku inwentaryzacji, kosz uliczny (702,72 zł), 

- wycofano z używania, w SP nr 3 na skutek przekazania, przyrząd treningowy – atlas (6 100,00 zł), 

- zlikwidowano, w SP nr 3, rowerek treningowy (4 399,00 zł), 

- zlikwidowano, w SP nr 4, zmywarkę gastronomiczną (5 734,00 zł), 

- wycofano z używania, w MOSiR na skutek przekazania, kopiarkę (3 968,00 zł). 

 

Wartości niematerialne i prawne 

 

Zwiększenia 

W 2020 roku: 

- zakupiono system REJ z modułem do rejestru oświadczeń pracowników (1 968,00 zł). 

 

Zmniejszenia 

W 2020 roku: 

- wycofano z używania prawo do znaku towarowego Ojciec Mateusz (615,00 zł). 

 

 

 

 

 


