
 

 

Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 16.2021 

 Wójta Gminy Kulesze Kościelne     

z dnia 31 marca 2021r. 

 

            Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne  

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z 

najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 

roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym 

jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, 

mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego 

mienia oraz jego ochronie. 

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne . Dane w niej 

zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2020 roku. Pod 

pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości. 

  

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali 

mieszkalnych i lokali użytkowych ) w 2020 roku uzyskano w wysokości 125.924,59 

zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów  w wysokości 3.153,71 

zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11.009,22 zł. Gmina Kulesze 

Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 852.763,26 zł z tytułu obsługi sieci 

wodociągowych na terenie gminy. 

 

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne , stan na dzień  31.12..2020r.  

 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 

Księgowa 

brutto 

  

Uwagi 

Grunty 271.912,00 Grunty  na terenie Gminy 

Kulesze Kościelne  ilość w ha 

 

 

 

 

 

 



 

Budynki, lokale  

 

2.133.887,83 Budynki Urzędu Gminy z 

parkingiem; budynki OSP i 

świetlic wiejskich;  

Budowle obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

16.133.171,18 Urządzenia wodociągowe; drogi 

gminne; długość 

 2.201.794,50 boiska rekreacyjne; 

oczyszczalnia ścieków  

Maszyny i urządzenia 202.091,96 Zestawy komputerowe  

Środki transportowe 548.456,05 Pojazdy specjalne OSP 

Narzędzia i przyrządy 16.900,00 Kosiarka samojezdna 

Ogółem 21.508.213,52  

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych 

jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane 

i wykorzystywane na działalność statutową. 

 

 

 

                                                                                            Wójt 

 

                                                                               Stefan Grodzki 
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