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INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

l. Dane dotyczące przysługujących Gminie Czarna praw własności.

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią nizej wymienione składniki, na ktore składają
się. grunty, budynki i lokale, obiekty inzynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny,
urządzenia i aparaty ogolnego zastosowa nia, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy,
ruchomoŚci i wyposaŻenie oraz Środki transpońu.

1. Grunty o łącznej powiezchni 322,2314 ha

- z tego drogi o powierzchni
- grunty wrazz uŻytkami zielonymi
- grunty zabudowane
- lasy bez szacunku drzew
- grunty przejętę od AWRSP

Łączna wańość:

141,4004 ha
127,4818 ha

13,2192 ha
23,68 ha
16,45 ha

5 258 143,01 zł

2. Budynki llokale

- budynki szkoł
- budynki przedszkoli
- budynki UG
- domy kultury
- budynki OSP
- lokale przychodni lekarskiejw Przyborowiu
- budynek byłego oŚrodka Zdrowia w Czarnej - Policja
- budynki po byłej bazie wojsk radzieckich
- szatnia LKS Zdzary
- szatnia w Czarnej
- przystanki autobusowe
_ budynek oczyszczalni sciekÓw w Przyborowie
- kryta pływalnia
- budynek kotłowni w Przyborowie
- lokale mieszkalne w Przyborowie
- pozostałe budynki

14 957 933,21 zł
720 574,79 zł
485 994,16 zł

3 976 396,05 zł
2716 513,80 zł

15 303,00 zł
195 127,55 zł
113 340,40 zł
16 3'18,68 zł

413 817,24 zł
46 552,91 zł
55 265,75 zł

6 009 403,22 zł
284 111,48 zł
81 381 ,59 zł
56 624,99 zł

30',44658,82 złŁączna wańość:



3. obiekty inżynierii Iądowej iwodnej

- sieci wodociągowe
- ujęcia wody
- kanalizaĄe i oczyszczalnie ściekow
- drogi, mosty, parkingi, oŚwietlenia uliczne
- boiska i stadiony spońowe
- infrastruktura osiedla w Przyborowie
- ŚcieŻka edukacyjno-przyrodnicza w Chotowej
- przepompownre
- pozostałe obiekty inzynierii wodnej i lądowej GZEAS
- pozostałe obiekty ( ogrodzenie Remizy oSP RoŻa,
studnia przy DK w Podlesiu, osadnik Ściekow przy DK w
Podlesiu, ogrodzenie stadionu w Przyborowie, ogrodzenie
boiska ŻdŻary, maszt antenowy)

Łączna wańość:

5 543 090,89 zł
3 522 664,01 zł

21 380 076,81 zł
12 504 025,34 zł

1 963 777,46 zł
89'1 650,16 zł
75 813,38 zł
8179,59 zł

12707,56 zł

35 516,26 zł

45 937 501,46 zł

4. Kotł i maszyny energetyczne

zespół prądotwÓrczy
kotły szkoły

Łączna wańość:

8 076,40 zł
20 788,33 zł

28 864,73 zł

5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

sprzęt komputerovvy UG
zespoły komputerowe szkoł i przedszkoli
zespoły koputerowe, zestaw inkasencki GZGK
zespoły komputerowe GZEAS
zespoły komputerowe GoPS
pompy głębinowe
pompy szlamowe

136 256,89 zł
287 559,91 zł

14 677,53 zł
21 641,07 zł
47 797,93 zł
25 248,24 zł
47 8o7,38 zł

580 988'95 złŁączna wańość:



6. Specjalistyczne maszyny' urządzenia i aparaty

pług odŚnieŻny
pozostałe ( wyposaŻenie stołówek szkolnych,
kosiarka samobieżna)

Łączna wańość:

2662,85 zł
152 453,11 zł

155 115,96 zł

7 . Urządzenia tech n iczne

radiotelefony
centrala telefoniczna
kontenery na Śmieci
kontenery szkoł i przedszkoli
syg nal izacja przeciwp oŻarow a
mon itori ng wizyjny (szkoły)
system alarmowy UG

Łączna wańość:

7 000,00 zł
6734,40 zł
9 637,55 zł

12 588,00 zł
9 320,85 zł

34 805,50 zł
6 979'86 zł

87 066'16 zł

8. Srodki transpotrowe

- samochody OSP
- samochód GZGK
- samochÓd GZEAS

Łączna wańośó:

493 033"16 zł
41 417,60 zł

233 500,00 zł

767 950,76 zł

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości l wyposażenie

- wiaty autobusowe
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane
- kopiarki UG
- kopiarki szkoł i przedszkoli
- kopiarki GOPS
- wyposazenie OSP
- kontener mieszkalny
- kojce dla zwierząt
- wyposaŻenie szatni w Czarnej

Lączna wańość:

45 994,00 zł
8 400'00 zł

12 344,11 zł
38 526,42 zł
'17 600'00 zł
40 351 ,74 zł
29 84o,oo zł

7 748,08 zł
47 263,45 zł

248 067,8o zł

83 208 357,65 zł
3

Wartość majątku ogółem :



Il. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina Czarna posiada akcje o wańoŚci 31 166,00 zł Giełdy Tarnowskiej i

Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa'

lll. Dane o zmianach w stanie mienla Gminy

WartoŚc brutto majątku tnłałego Gminy Czarna na dzień 31.12.201'1 r. wyniosła
83 208 357,65 zł i w stosunku do stanu z 31 .12.2010 r' wzrosła o 5,96 % '

W okresie od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. :

1. Nabyto grunty w miejscowościach Borowa, Podlesie, Grabiny, Chotowa, Czarna,
Głowaczowa, Żdzary o łącznej powierzchni 0,40 ha i wańości ok. 63 850,00 zł. W drodze
komunalizacji przejęto grunty o łącznej pow. 38,47 ha.

2' Sprzedano nieruchomoŚc w Grabinach o pow. 15,72 ha za kwotę '1 500 000,00 zł, w
JaŹwinach o pow. 0,03 ha za kwotę 7 060,00 zł, w Starej Jastrząbce o pow. 0,1225 ha za
kwotę 11 312,00 zł, Borowej o pow. 0,63 ha za 121200,00 zł. oddano w zamian za
odszkodowanie grunty zajętę pod budowę autostrady A4 o łącznej pow. 0,5194 ha o
łącznejwańoŚci 80 078,00 zł.

3. W wyniku zrealizowanych inwestycji oddano do uzytkowania min. parking przy ul.

Spoldzielczejw Czarnej, obiekt mostowy w miejscowości Grabiny, chodniki w
miejscowoŚciach Czarna i Stara Jastrząbka, drogę gminną przy ul. Dworcowej w Czarnej
szatnię oraz boisko wielofunkcyjne w Czarnej. Wykonano siec kanalizacyjnąz
przepompownią w miejscowości Golemki oraz w Chotowej. Wykonano modernizację
remizy oSP Borowa. Dokonano końcowego rozliczenia inwestycji pod nazwą" Program
Poprawy CzystoŚci Zlewni Rzeki Wisłoki'' na kwotę 41 699,74 zł.
Wartośc majatku powstałego w wyniku :vqyŹej wymienionych inwestycji wyniosła
2 576 597,97 zł.

4. Dokonano zakupow inwestycyjnych wyposaŻenia do Urzędu Gminy, sprzęt sportowy dla
szatni w Czarnej, zestawy inkasenckie dla GZGK, kosiarkę samojezdną do Szkoły
Podstawowej w Starej Jastrząbce.



lV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadanla

w okresie od 01 .01.2011 r. do 31.12.2011 r. uzyskano dochody

w kwocie 1 811 165,07 zł z tytułu.

_ najmu 5 lokali mieszkalnych - 5 820,75 zł,

- uzytkowania wieczystego (3 umowy) - 211,92 zł,

- dzierŻavly gruntu (2 umowy) - 863,20 zł,

- sprzedaŻy gruntow - 1719 650,00 zł,

- dzierŻav,ly kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czarna i Grabiny wraz z
przepompowniami i oczyszczalnią Ściekow w Czarnej - 84 619,20 zł'

V. lnne dane i informacj e o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Gminy Czarna

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głownie drog będących

w posiadaniu gminy na które gmina nie posiada tytułu własnoŚci'
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