
ZARZĄDZENIE NR 159/2011
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz Informacji o stanie mienia komunalnego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

Zarządzam co następuje: 

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz Informację o stanie mienia komunalnego: 

1) zestawienie rzeczowo-finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

2) część opisowa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad 
wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta 

Mirosław Lenk



Uzasadnienie

Informację o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia się Radzie Miasta Racibórz. 
Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zalacznik2.doc


Arkusz1

																						Załącznik nr 1

																						do Zarządzenia Prezydenta Miasta Racibórz Nr 159/2011

																						z dnia 29 marca 2011r.

		lp		stan		rodzaj		w ujęciu		OGÓŁEM		w zasobie gminy		w zarządzie, użytkowaniu i adm zleconej		w wieczystym użytkowaniu		we współwła-sności		udziały w spółkach		pozostałe

		1		Stan na 15.10.09		Grunty		rzeczowym		1,352		859		257		234		2

		2		Zwiększenia (OT,PT)		Grunty		rzeczowym		2		2		0		0		0

		3		Zmniejszenia (LT)		Grunty		rzeczowym		3		3		0		0		0

		4		Stan na 31.12.09		Grunty		rzeczowym		1,351		858		257		234		2

		5		Zwiększenia (OT,PT)		Grunty		rzeczowym		14		13		0		1		0

		6		Zmniejszenia (LT)		Grunty		rzeczowym		23		21		0		2		0

		7		Stan na 31.12.10		Grunty		rzeczowym		1,342		850		257		233		2

		8		Stan na 15.10.09 (brutto)		Grunty		finansowym		159,590		68,990		30,176		60,018		406

		9		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Grunty		finansowym		90		90		0		0		0

		10		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Grunty		finansowym		490		490		0		0		0

		11		Stan na 31.12.09 (brutto)		Grunty		finansowym		159,190		68,590		30,176		60,018		406

		12		Stan na 31.12.09 (netto)		Grunty		finansowym		0				0

		13		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Grunty		finansowym		1,660		1,260		0		400		0

		14		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Grunty		finansowym		2,700		1,900		0		800		0

		15		Stan na 31.12.10 (brutto)		Grunty		finansowym		158,150		67,950		30,176		59,618		406

		16		Stan na 15.10.09		budynki i bud		rzeczowym		795		317		170		10		298

		17		Zwiększenia (OT,PT)		budynki i bud		rzeczowym		10		1		6				3

		18		Zmniejszenia (LT)		budynki i bud		rzeczowym		4		3		1				0

		19		Stan na 31.12.09		budynki i bud		rzeczowym		801		315		175		10		301

		20		Zwiększenia (OT,PT)		budynki i bud		rzeczowym		14		5		3				6

		21		Zmniejszenia (LT)		budynki i bud		rzeczowym		22		8		12				2

		22		Stan na 31.12.10		budynki i bud		rzeczowym		793		312		166		10		305

		23		Stan na 15.10.09 (brutto)		budynki i bud		finansowym		201,541		102,126		52,348		6,828		40,239

		24		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		57,290		49,848		6,640				802

		25		Zmniejszenia (LT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		1,547		655		76				816

		26		Stan na 31.12.09 (brutto)		budynki i bud		finansowym		257,284		151,319		58,912		6,828		40,225

		27		Stan na 31.12.09 (netto)		budynki i bud		finansowym		77,687		20,657		37,645		3,154		16,231

		28		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		32,074		15,280		15,567				1,227

		29		Zmniejszenia (LT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		7,432		5,069		102				2,261

		30		Stan na 31.12.10 (brutto)		budynki i bud		finansowym		281,926		161,530		74,377		6,828		39,191

		31		Stan na 15.10.09		urz tech		rzeczowym		1,841		982		803		56

		32		Zwiększenia (OT,PT)		urz tech		rzeczowym		79		59		20

		33		Zmniejszenia (LT)		urz tech		rzeczowym		15		3		12

		34		Stan na 31.12.09		urz tech		rzeczowym		1,905		1,038		811		56

		35		Zwiększenia (OT,PT)		urz tech		rzeczowym		160		84		72		4

		36		Zmniejszenia (LT)		urz tech		rzeczowym		110		61		49

		37		Stan na 31.12.10		urz tech		rzeczowym		1,955		1,061		834		60

		38		Stan na 15.10.09 (brutto)		urz tech		finansowym		11,737		5,963		5,029		745

		39		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		urz tech		finansowym		2,957		2,844		113

		40		Zmniejszenia (LT) (brutto)		urz tech		finansowym		89		62		27

		41		Stan na 31.12.09 (brutto)		urz tech		finansowym		14,605		8,745		5,115		745

		42		Stan na 31.12.09 (netto)		urz tech		finansowym		3,192		1,453		1,398		341

		43		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		urz tech		finansowym		2,399		1,892		309		198

		44		Zmniejszenia (LT) (brutto)		urz tech		finansowym		436		262		174

		45		Stan na 31.12.10 (brutto)		urz tech		finansowym		16,568		10,375		5,250		943

		46		Stan na 15.10.09		śr trans		rzeczowym		48		40		8

		47		Zwiększenia (OT,PT)		śr trans		rzeczowym		0		0		0

		48		Zmniejszenia (LT)		śr trans		rzeczowym		0		0		0

		49		Stan na 31.12.09		śr trans		rzeczowym		48		40		8

		50		Zwiększenia (OT,PT)		śr trans		rzeczowym		3		3		0

		51		Zmniejszenia (LT)		śr trans		rzeczowym		7		7		0

		52		Stan na 31.12.10		śr trans		rzeczowym		44		36		8

		53		Stan na 15.10.09 (brutto)		śr trans		finansowym		1,005		854		151

		54		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		śr trans		finansowym		50		50		0

		55		Zmniejszenia (LT) (brutto)		śr trans		finansowym		0		0		0

		56		Stan na 31.12.09 (brutto)		śr trans		finansowym		1,055		904		151

		57		Stan na 31.12.09 (netto)		śr trans		finansowym		194		99		95

		58		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		śr trans		finansowym		58		58		0

		59		Zmniejszenia (LT) (brutto)		śr trans		finansowym		117		117		0

		60		Stan na 31.12.10 (brutto)		śr trans		finansowym		996		845		151

		61		Stan na 15.10.09		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		62		Zwiększenia (OT,PT)		Drogi		rzeczowym		0				0

		63		Zmniejszenia (LT)		Drogi		rzeczowym		0				0

		64		Stan na 31.12.09		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		65		Zwiększenia (OT,PT)		Drogi		rzeczowym		0				0

		66		Zmniejszenia (LT)		Drogi		rzeczowym		0				0

		67		Stan na 31.12.10		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		68		Stan na 15.10.09 (brutto)		Drogi		finansowym		47,195		46,536		659

		69		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Drogi		finansowym		0				0

		70		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Drogi		finansowym		0				0

		71		Stan na 31.12.09 (brutto)		Drogi		finansowym		47,195		46,536		659

		72		Stan na 31.12.09 (netto)		Drogi		finansowym		74				74

		73		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Drogi		finansowym		3,199		3,199		0

		74		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Drogi		finansowym		0				0

		75		Stan na 31.12.10 (brutto)		Drogi		finansowym		50,394		49,735		659

		76		Stan na 15.10.09		inne śr trw		rzeczowym		1,427		1,199		218		10

		77		Zwiększenia (OT,PT)		inne śr trw		rzeczowym		35		14		21

		78		Zmniejszenia (LT)		inne śr trw		rzeczowym		7		4		2		1

		79		Stan na 31.12.09		inne śr trw		rzeczowym		1,455		1,209		237		9

		80		Zwiększenia (OT,PT)		inne śr trw		rzeczowym		82		41		39		2

		81		Zmniejszenia (LT)		inne śr trw		rzeczowym		47		36		11

		82		Stan na 31.12.10		inne śr trw		rzeczowym		1,490		1,214		265		11

		83		Stan na 15.10.09 (brutto)		inne śr trw		finansowym		2,487		1,582		852		53

		84		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		1,101		958		143

		85		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		16		6		6		4

		86		Stan na 31.12.09 (brutto)		inne śr trw		finansowym		3,572		2,534		989		49

		87		Stan na 31.12.09 (netto)		inne śr trw		finansowym		640		271		351		18

		88		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		1,475		1,119		343		13

		89		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		67		34		33

		90		Stan na 31.12.10 (brutto)		inne śr trw		finansowym		4,980		3,619		1,299		62

		91		Stan na 15.10.09		udz w spół		rzeczowym		98,972				0						98,972

		92		Zwiększenia		udz w spół		rzeczowym		1,000				0						1,000

		93		Zmniejszenia		udz w spół		rzeczowym		0				0						0

		94		Stan na 31.12.09		udz w spół		rzeczowym		99,972				0						99,972

		95		Zwiększenia		udz w spół		rzeczowym		2,381				0						2,381

		96		Zmniejszenia		udz w spół		rzeczowym		0				0						0

		97		Stan na 31.12.10		udz w spół		rzeczowym		102,353				0						102,353

		98		Stan na 15.10.09		udz w spół		finansowym		49,441				0						49,441

		99		Zwiększenia		udz w spół		finansowym		500				0						500

		100		Zmniejszenia		udz w spół		finansowym		0				0						0

		101		Stan na 31.12.09		udz w spół		finansowym		49,941				0						49,941

		102		Zwiększenia		udz w spół		finansowym		1,190				0						1,190

		103		Zmniejszenia		udz w spół		finansowym		0				0						0

		104		Stan na 31.12.10		udz w spół		finansowym		51,131				0						51,131

		105		Stan na 15.10.09		inwest roz		rzeczowym		20		17		3

		106		Zwiększenia (OT,PT)		inwest roz		rzeczowym		2		0		2

		107		Zmniejszenia (LT)		inwest roz		rzeczowym		6		5		1

		108		Stan na 31.12.09		inwest roz		rzeczowym		16		12		4		0

		109		Zwiększenia (OT,PT)		inwest roz		rzeczowym		5		3		2

		110		Zmniejszenia (LT)		inwest roz		rzeczowym		12		9		3

		111		Stan na 31.12.10		inwest roz		rzeczowym		9		6		3		0

		112		Stan na 15.10.09 (brutto)		inwest roz		finansowym		73,058		72,974		84

		113		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inwest roz		finansowym		15,102		14,750		352

		114		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inwest roz		finansowym		63,742		63718		24

		115		Stan na 31.12.09 (brutto)		inwest roz		finansowym		24,418		24,006		412		0

		116		Stan na 31.12.09 (netto)		inwest roz		finansowym		17,945		17,834		111

		117		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inwest roz		finansowym		14,561		14,402		159

		118		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inwest roz		finansowym		35,878		35,558		320

		119		Stan na 31.12.10 (brutto)		inwest roz		finansowym		3,101		2,850		251		0

		120		Stan na 15.10.09 (brutto)		RAZEM		finansowym		546,054		299,025		89,299		67,644		40,645		49,441		0

		121		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		RAZEM		finansowym		77,090		68,540		7,248		0		802		500		0

		122		Zmniejszenia (LT) (brutto)		RAZEM		finansowym		65,884		64,931		133		4		816		0		0

		123		Stan na 31.12.09 (brutto)		RAZEM		finansowym		557,260		302,634		96,414		67,640		40,631		49,941		0

		124		Stan na 31.12.09 (netto)		RAZEM		finansowym		99,732		40,314		39,674		3,513		16,231		0		0

		125		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		RAZEM		finansowym		56,616		37,210		16,378		611		1,227		1,190		0

		126		Zmniejszenia (LT) (brutto)		RAZEM		finansowym		46,630		42,940		629		800		2,261		0		0

		127		Stan na 31.12.10 (brutto)		RAZEM		finansowym		567,246		296,904		112,163		67,451		39,597		51,131		0

		128								567,246		296,904		112,163		67,451		39,597		51,131		0



&CInformacja o stanie mienia komunalnego

&L* dane finansowe podane są w tysiącach złotych&R&P/&N



wykres

		lp		mienie komunalne		wartość (tys. zł) brutto		struktura

		30		budynki i budowle		281,926		49.7%

		15		grunty		158,150		27.9%

		90		udziały w spółkach		51,131		9.0%

				drogi		50,394		8.9%

		45		urządzenia techniczne		16,568		2.9%

		75		inne środki trwałe		4,980		0.9%

		119		inwestycje rozpoczęte		3,101		0.5%

		104		środki transportu		996		0.2%

				RAZEM		567,246		100.0%



&CInformacja o stanie mienia komunalnego

&L* dane finansowe podane są w tysiącach złotych&R&P/&N



wykres

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Arkusz2

		lp		stan		co		w ujęciu		SumaOfOGÓŁEM		SumaOfw zasobie gminy		SumaOfw zarządzie, użytkowaniu i adm zleconej		SumaOfw wieczystym użytkowaniu		SumaOfwe współwła-sności		SumaOfudziały w spółkach		SumaOfpozostałe

		1		Stan na 15.10.07		Grunty		rzeczowym		1456		933		289		232		2

		2		Zwiększenia (OT,PT)		Grunty		rzeczowym		0		0		0

		3		Zmniejszenia (LT)		Grunty		rzeczowym		0		0		0

		4		Stan na 31.12.07		Grunty		rzeczowym		1457		934		289		232		2

		5		Zwiększenia (OT,PT)		Grunty		rzeczowym		9		4		0		5		0

		6		Zmniejszenia (LT)		Grunty		rzeczowym		99		99		0		0

		7		Stan na 15.10.08		Grunty		rzeczowym		1366		838		289		237		2

		8		Stan na 15.10.07 (brutto)		Grunty		finansowym		167240		73680		34016		59138		406

		9		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Grunty		finansowym		0		0		0

		10		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Grunty		finansowym		0		0		0

		11		Stan na 31.12.07 (brutto)		Grunty		finansowym		167240		73680		34016		59138		406

		12		Stan na 31.12.07 (netto)		Grunty		finansowym		0		0		0		0

		13		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Grunty		finansowym		3475		1200		0		2080

		14		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Grunty		finansowym		8876		8876		0		0

		15		Stan na 15.10.08 (brutto)		Grunty		finansowym		161644		66004		34016		61218		406

		16		Stan na 15.10.07		budynki i bud		rzeczowym		767		328		138		11		290

		17		Zwiększenia (OT,PT)		budynki i bud		rzeczowym		18		10		8		0		0

		18		Zmniejszenia (LT)		budynki i bud		rzeczowym		2		1		0		1		0

		19		Stan na 31.12.07		budynki i bud		rzeczowym		783		337		146		10		290

		20		Zwiększenia (OT,PT)		budynki i bud		rzeczowym		24		7		8				9

		21		Zmniejszenia (LT)		budynki i bud		rzeczowym		28		22		3		0		3

		22		Stan na 15.10.08		budynki i bud		rzeczowym		779		322		151		10		296

		23		Stan na 15.10.07 (brutto)		budynki i bud		finansowym		173234		79789		39852		6709		46884

		24		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		8950		3180		5706		64		0

		25		Zmniejszenia (LT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		769		118		0				651

		26		Stan na 31.12.07 (brutto)		budynki i bud		finansowym		181415		82851		45558		6773		46233

		27		Stan na 31.12.07 (netto)		budynki i bud		finansowym		72705		22053		27275		3524		19853

		28		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		4202		2708		1262		0		232

		29		Zmniejszenia (LT) (brutto)		budynki i bud		finansowym		6733		2748		338		0		3647

		30		Stan na 15.10.08 (brutto)		budynki i bud		finansowym		178884		82811		46482		6773		42818

		31		Stan na 15.10.07		urz tech		rzeczowym		1386		671		659		56

		32		Zwiększenia (OT,PT)		urz tech		rzeczowym		398		289		109		0

		33		Zmniejszenia (LT)		urz tech		rzeczowym		17		0		16		1

		34		Stan na 31.12.07		urz tech		rzeczowym		1767		960		752		55

		35		Zwiększenia (OT,PT)		urz tech		rzeczowym		127		87		38		2

		36		Zmniejszenia (LT)		urz tech		rzeczowym		70		54		15		1

		37		Stan na 15.10.08		urz tech		rzeczowym		1824		993		775		56

		38		Stan na 15.10.07 (brutto)		urz tech		finansowym		9036		4372		3962		702

		39		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		urz tech		finansowym		2650		1889		761		0

		40		Zmniejszenia (LT) (brutto)		urz tech		finansowym		214		175		31		8

		41		Stan na 31.12.07 (brutto)		urz tech		finansowym		11472		6086		4692		694

		42		Stan na 31.12.07 (netto)		urz tech		finansowym		3836		2077		1512		247

		43		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		urz tech		finansowym		469		314		143		12

		44		Zmniejszenia (LT) (brutto)		urz tech		finansowym		326		292		31		3

		45		Stan na 15.10.08 (brutto)		urz tech		finansowym		11615		6108		4804		703

		46		Stan na 15.10.07		śr trans		rzeczowym		17		11		6

		47		Zwiększenia (OT,PT)		śr trans		rzeczowym		26		25		1

		48		Zmniejszenia (LT)		śr trans		rzeczowym		2		0		2

		49		Stan na 31.12.07		śr trans		rzeczowym		41		36		5

		50		Zwiększenia (OT,PT)		śr trans		rzeczowym		3		1		2

		51		Zmniejszenia (LT)		śr trans		rzeczowym		0		0		0

		52		Stan na 15.10.08		śr trans		rzeczowym		44		37		7

		53		Stan na 15.10.07 (brutto)		śr trans		finansowym		440		365		75

		54		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		śr trans		finansowym		567		515		52

		55		Zmniejszenia (LT) (brutto)		śr trans		finansowym		52		0		52

		56		Stan na 31.12.07 (brutto)		śr trans		finansowym		955		880		75

		57		Stan na 31.12.07 (netto)		śr trans		finansowym		240		181		59

		58		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		śr trans		finansowym		33		13		20

		59		Zmniejszenia (LT) (brutto)		śr trans		finansowym		0		0		0

		60		Stan na 15.10.08 (brutto)		śr trans		finansowym		988		893		95

		61		Stan na 15.10.07		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		62		Zwiększenia (OT,PT)		Drogi		rzeczowym		0		0		0

		63		Zmniejszenia (LT)		Drogi		rzeczowym		0		0		0

		64		Stan na 31.12.07		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		65		Zwiększenia (OT,PT)		Drogi		rzeczowym		0		0		0

		66		Zmniejszenia (LT)		Drogi		rzeczowym		0		0		0

		67		Stan na 15.10.08		Drogi		rzeczowym		131		129		2

		68		Stan na 15.10.07 (brutto)		Drogi		finansowym		41336		40677		659

		69		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Drogi		finansowym		460		460		0

		70		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Drogi		finansowym		0		0		0

		71		Stan na 31.12.07 (brutto)		Drogi		finansowym		41796		41137		659

		72		Stan na 31.12.07 (netto)		Drogi		finansowym		83		0		83

		73		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		Drogi		finansowym		328		328		0

		74		Zmniejszenia (LT) (brutto)		Drogi		finansowym		0		0		0

		75		Stan na 15.10.08 (brutto)		Drogi		finansowym		42124		41465		659

		76		Stan na 15.10.07		inne śr trw		rzeczowym		491		333		148		10

		77		Zwiększenia (OT,PT)		inne śr trw		rzeczowym		782		772		10		0

		78		Zmniejszenia (LT)		inne śr trw		rzeczowym		3		0		3		0

		79		Stan na 31.12.07		inne śr trw		rzeczowym		1270		1105		155		10

		80		Zwiększenia (OT,PT)		inne śr trw		rzeczowym		119		92		27		0

		81		Zmniejszenia (LT)		inne śr trw		rzeczowym		48		44		4		0

		82		Stan na 15.10.08		inne śr trw		rzeczowym		1341		1153		178		10

		83		Stan na 15.10.07 (brutto)		inne śr trw		finansowym		2636		1907		675		54

		84		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		134		101		33		0

		85		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		735		721		14		0

		86		Stan na 31.12.07 (brutto)		inne śr trw		finansowym		2035		1287		694		54

		87		Stan na 31.12.07 (netto)		inne śr trw		finansowym		314		198		105		11

		88		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		278		182		96		0

		89		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inne śr trw		finansowym		51.1		50.1		1		0

		90		Stan na 15.10.08 (brutto)		inne śr trw		finansowym		2262		1419		789		54

		91		Stan na 15.10.07		udz w spół		rzeczowym		94932										94932

		92		Zwiększenia		udz w spół		rzeczowym		0										0

		93		Zmniejszenia		udz w spół		rzeczowym		0										0

		94		Stan na 31.12.07		udz w spół		rzeczowym		94932										94932

		95		Zwiększenia		udz w spół		rzeczowym		2200										2200

		96		Zmniejszenia		udz w spół		rzeczowym		0										0

		97		Stan na 15.10.08		udz w spół		rzeczowym		97132										97132

		98		Stan na 15.10.07		udz w spół		finansowym		47421										47421

		99		Zwiększenia		udz w spół		finansowym		0										0

		100		Zmniejszenia		udz w spół		finansowym		0										0

		101		Stan na 31.12.07		udz w spół		finansowym		47421										47421

		102		Zwiększenia		udz w spół		finansowym		1100										1100

		103		Zmniejszenia		udz w spół		finansowym		0										0

		104		Stan na 15.10.08		udz w spół		finansowym		48521										48521

		105		Stan na 15.10.07		inwest roz		rzeczowym		20		20

		106		Zwiększenia (OT,PT)		inwest roz		rzeczowym		0		0

		107		Zmniejszenia (LT)		inwest roz		rzeczowym		8		8

		108		Stan na 31.12.07		inwest roz		rzeczowym		12		12

		109		Zwiększenia (OT,PT)		inwest roz		rzeczowym		15		13		2

		110		Zmniejszenia (LT)		inwest roz		rzeczowym		4		4

		111		Stan na 15.10.08		inwest roz		rzeczowym		23		21		2

		112		Stan na 15.10.07 (brutto)		inwest roz		finansowym		5014		5014

		113		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inwest roz		finansowym		7457		7457

		114		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inwest roz		finansowym		2888		2888

		115		Stan na 31.12.07 (brutto)		inwest roz		finansowym		9583		9583

		116		Stan na 31.12.07 (netto)		inwest roz		finansowym		5528		5528

		117		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		inwest roz		finansowym		39733		39718		15

		118		Zmniejszenia (LT) (brutto)		inwest roz		finansowym		2555		2555

		119		Stan na 15.10.08 (brutto)		inwest roz		finansowym		46761		46746		15

		120		Stan na 15.10.07 (brutto)		RAZEM		finansowym		446357		205804		79239		66603		47290		47421		0

		121		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		RAZEM		finansowym		20218		13602		6552		64		0		0		0

		122		Zmniejszenia (LT) (brutto)		RAZEM		finansowym		4658		3902		97		8		651		0		0

		123		Stan na 31.12.07 (brutto)		RAZEM		finansowym		461917		215504		85694		66659		46639		47421		0

		124		Stan na 31.12.07 (netto)		RAZEM		finansowym		82706		30037		29034		3782		19853		0		0

		125		Zwiększenia (OT,PT) (brutto)		RAZEM		finansowym		49423		44463		1536		2092		232		1100		0

		126		Zmniejszenia (LT) (brutto)		RAZEM		finansowym		18541.1		14521.1		370		3		3647		0		0

		127		Stan na 15.10.08 (brutto)		RAZEM		finansowym		492799		245446		86860		68748		43224		48521		0

		128								492798.9		245445.9		86860		68748		43224		48521		0
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Załącznik Nr 2


do Zarządzenia Prezydenta Miasta Racibórz Nr 159/2011


z dnia 29 marca 2011r.

Informacja o stanie mienia komunalnego


Niniejszy załącznik stanowi załącznik stanowi uszczegółowienie oraz rozwinięcie danych znajdujących się w załączniku nr 1.



Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i obejmuje dane dotyczące:


· gruntów,


· budynków i budowli,


· urządzeń technicznych,


· środków transportowych,


· dróg,


· innych środków trwałych,


· udziałów w spółkach,


· inwestycji rozpoczętych.


Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w ujęciu rzeczowym i finansowym (w tysiącach złotych) i zawiera dane wg stanu na dzień 15.10.2009r. i 31.12.2010r. – zachowując ciągłość sprawozdawczą. Dodatkowo informacja zawiera dane według stanu na dzień 31.12.2009r. Struktura mienia komunalnego w ujęciu finansowym według stanu na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:


		mienie komunalne

		wartość (tys. zł) brutto

		Struktura



		budynki i budowle

		281 926

		49,7%



		grunty

		158 150

		27,9%



		udziały w spółkach

		51 131

		9,0%



		drogi

		50 394

		8,9%



		urządzenia techniczne

		16 568

		2,9%



		inne środki trwałe

		4 980

		0,9%



		inwestycje rozpoczęte

		3 101

		0,5%



		środki transportu

		996

		0,2%



		RAZEM

		567 246

		100,0%
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Wykres 1. Struktura mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.


1.  Przysługujące Gminie prawo własności.


		Własność


Gminy ogółem

		                               w    tym  grunty znajdujące się 



		

		w zasobie 

		w zarządzie,


użytkowaniu  i administracji  zleconej

		w użytkowaniu  wieczystym 

		we współwłasności 

		udział w spółkach 

		Pozostałe



		          ha 

		       ha

		     ha

		       ha

		      ha

		ha

		   Ha



		1342

		850

		257

		233

		2

		-

		-





2. Dane dotyczące innych niż  własność praw  majątkowych, w tym w szczególności  o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym:


W skład zasobu wchodzą grunty  będące własnością  Skarbu  Państwa, które Gmina nabyła  korzystając z prawa pierwokupu lub w drodze darowizny, w użytkowanie  wieczyste o łącznej powierzchni 84,3661 ha  oraz grunty Gminy Racibórz położone  na terenie gminy Rudnik i Mielno  o łącznej powierzchni 5,1422 ha.


3. Zmiany w stanie mienia  komunalnego powstałe w trakcie roku budżetowego.


		Własność


Gminy ogółem

		w    tym  grunty znajdujące się



		

		w zasobie

		w zarządzie,


użytkowaniu  i administracji  zleconej

		w użytkowaniu  wieczystym

		we współwłasności

		udział w spółkach

		pozostałe



		          ha 

		       ha

		     ha

		       ha

		      ha

		      ha

		   ha



		Stan na dzień  15.10.2009r.



		1352


( - 10 )

		859


(- 9)

		257

		234


( -1) 

		2

		         -  

		   -  



		Stan na dzień  31.12.2010r.



		1342

		850




		257

		233

		2

		-

		-





W okresie od dnia 15.10.2009 r.  do dnia 31.12.2010r.  pozyskano do gminnego zasobu w procesie komunalizacji z mocy prawa,  w obrocie cywilno-prawnym oraz na skutek zamiany  nieruchomości  o ogólnej powierzchni  16  ha  gruntów,  w tym  15  ha  prawa  własności  oraz  1  ha  prawa użytkowania wieczystego,   natomiast  na skutek sprzedaży, zamiany, i przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ubyło z gminnego zasobu 26  ha  gruntów.


 W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie   ogólnej powierzchni  gruntów stanowiących mienie komunalne  gminy o 10  ha.


4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania  posiadania  w okresie  15.10.2009r.  –  31.12.2010r. :


1) wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.299.360zł.,


2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.990.940zł.,


3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 152.213zł.,


4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.045.754zł.


5) wycena nieruchomości  i zwroty kosztów procesowych – 60.466zł.


6) wpływy z opłat prolongacyjnych  oraz opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury  na gruntach gminy – 18.394zł.,


7) wpływy z oprocentowania  przy sprzedaży ratalnej i z odsetek  z nieterminowo  regulowanych wpłat  - 71.519zł.


5. Dane dotyczące innych niż  własność praw  majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym.


W skład zasobu wchodzą grunty  będące własnością  Skarbu  Państwa, które Gmina nabyła  korzystając z prawa pierwokupu lub w drodze darowizny, w użytkowanie  wieczyste o łącznej powierzchni  85,7748 ha  oraz grunty Gminy Racibórz położone  na terenie gminy Rudnik i Mielno  o łącznej powierzchni  5,1422 ha .


Stan mienia komunalnego na dzień 15.10.2008r. w zależności od sposobu użytkowania (wartościowo w tys. zł)


		wyszczególnienie

		pow. ogółem 


ha

		w      tym  :



		

		

		użytki


rolne,


rowy


ha

		użytki


leśne


ha

		grunty


zabudowane i


zurbanizowane


ha

		drogi


ha

		nieużytki


i tereny


różne


ha

		wody płynące


i wody stojące


ha

		wartość


w


tys. zł



		w zasobie

		850

		415

		46

		79

		258

		33

		19

		67 950



		w  zarządzie , użytkowaniu i admin. zleconej

		257

		58

		113

		71

		2

		9

		4

		30 176



		w użytkowaniu wieczystym

		233

		83

		0

		147

		2

		1

		0

		59 618



		we  współwłasności

		2

		1

		0

		1

		0

		43

		0

		406



		udział w spółkach

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		pozostałe

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Razem pow. ha

		1342

		557

		159

		298

		262

		

		23

		0



		Razem  wartość


w tys. zł

		

		3 342

		636

		119 200

		31 440

		3 440

		92

		158 150-





6. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego:


1) Miejski Zarząd Budynków.


· przyjęto na stan budynek: ul. Myśliwca 33,


· powstały nowe Wspólnoty Mieszkaniowe: Rudzka 47, Rudzka 36-38, Eichendorffa 17-17a, Kościuszki 21, Opawska 93, M.C. Skłodowskiej 5,


· zdjęto ze stanu sprzedany budynek: Cygarowa 7,


· zdjęto ze stanu budynek Rynek 6a, w którym sprzedano wszystkie lokale,


· przyjęto na stan lokal użytkowy Długa 39/7, który poprzez odkup od osoby fizycznej stał się lokalem gminnym,


· zmniejszenie stanu finansowego budynków i budowli nastąpiło w wyniku sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych i garaży, na wartość ponad 2 mln zł,


· zwiększenie wartości budynków i budowli nastąpiło w wyniku modernizacji wykonanych w budynkach: Pl. Bohaterów 6, Bankowa 2, Londzina 14, Kozielska 92, Szewska 3, Chopina 18, Solna 17, Londzina 18, M.C. Skłodowskiej 7, 9, Bończyka 22, K. Miarki 5,  na wartość  2 mln zł.,


· w grupie urządzenia techniczne zlikwidowano 2 młoty udarowo - obrotowe na wartość 4 tys. zł.;


2) Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zwiększenie majątku trwałego związane było m.in. z:


· rozbudową Hali Sportowej przy ul. Łąkowej,


· zagospodarowaniem terenu z parkingiem przy ul. Łąkowej  - I etap,


· budową skateparku wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej,


· modernizacją nawierzchni asfaltowej na koronie stadionu,


· modernizacją budynku kręgielni i szatni,


· ogrodzeniem stadionu głównego;


3) Miejskie Składowiska Odpadów. Zwiększenie majątku wynika z przyjęcia na stan rozbudowanej części niecki składowiska, ogrodzenia oraz instalacji solarnej;


4) Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zwiększenia dotyczyły zakupu programów antywirusowych oraz sprzętu komputerowego;


5) Arboretum Bramy Morawskiej. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim odbudowy budynku socjalnego, zakupu pompy głębinowej do nawadniania ogrodu oraz przygotowania dokumentacji w ramach zadania „Zaczarowany ogród”; 


6) Jednostki oświatowe – zmiany w mieniu przedstawia poniższa tabela. 


		

		JEDNOSTKA

		ZWIĘKSZENIA

		ZMNIEJSZENIA



		BUDYNKI  I BUDOWLE

		P-11

		Adaptacja pomieszczeń na salę przedszkolną, brama przesuwana

		



		

		P-12

		Plac zabaw

		Plac zabaw-przeniesienie do grupy-inne środki trwałe



		

		P-13

		Adaptacja pomieszczeń na 8 oddział

		



		

		P-16

		Modernizacja budynku

		



		

		SP-1

		Plac zabaw

		



		

		SP-3

		Modernizacja nawierzchni i wejścia do budynku

		Likwidacja szamba –podłączenie do kanalizacji miejskiej



		

		SP-4

		Termomodernizacja budynku SP-4, wykonanie, audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej 

		



		

		SP-6

		Podłączenie do kanalizacji miejskiej

		Likwidacja szamba –podłączenie do kanalizacji miejskiej



		

		SP-13

		Termomodernizacja budynku 

		



		

		SP-18

		Adaptacja korytarza na pracownię komputerową

		



		

		ZSP-1

		Oświetlenie boiska do piłki nożnej, wykonanie przyłącza sanitarnego

		



		

		ZSP-3

		Dokumentacja projektowa dot. wykonania szatni przy boisku szkolnym, budowa zaplecza kontenerowego boiska sportowego

		



		

		G-1

		Modernizacja sanitariatów

		



		

		G-2

		Wykonanie oświetlenia boisk szkolnych, nadzór inwestorski

		



		

		G-3

		Boisko  ORLIK 2012, boisko do piłki plażowej, do skoku w dal, bieżni dwutorowej, wykonywanie oświetlenia 

		



		

		G-5

		Wykonanie piłkochwytów, 

		Likwidacja nawierzchni betonowej



		

		ŻŁOBEK

		Modernizacja pomieszczeń na 4 oddział

		



		

		ZOPO

		Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej

		



		URZĄDZENIA TECHNICZNE

		P-3

		Zestaw komputerowy

		



		

		P-13

		Piec gazowy, obieraczka do ziemniaków

		



		

		P-14

		Zestaw komputerowy

		



		

		P-16

		Okap, młynek koloidalny

		



		

		P-23

		Zestaw komputerowy

		



		

		P-26

		Okap gastronomiczny, patelnia elektryczna, szatkownica

		



		

		SP-1

		Zestaw komputerowy, laptop, zmywarka

		



		

		SP-3

		Zestawy komputerowe, projektor, laptop, monitory, zmywarka, kuchnia elektryczna

		



		

		SP-4

		Zestaw komputerowy,

		Likwidacja - zestawy komputerowe, drukarki



		

		SP-6

		Laptopy

		Likwidacja - zestawy komputerowe, drukarki



		

		SP-13

		Zestawy komputerowe, drukarka

		



		

		SP-15

		Monitoring

		Likwidacja - wymiennikownia, szafa przenośna, zestawy komputerowe, drukarki



		

		SP-18

		Zestaw komputerowy, system monitorujący, laptopy, drukarka, klimatyzator

		



		

		ZSP-1

		Laptop

		



		

		ZSP-2

		Thermomat- regulator mikroprocesowy, szatkownica

		Likwidacja - zestaw komputerowy, drukarka, skaner



		

		ZSP-3

		

		Likwidacja - zestaw komputerowy



		

		G-1

		

		Likwidacja - projektor multimedialny



		

		G-2

		Laptop

		Likwidacja - drukarki, zestawy komputerowe



		

		G-5

		Monitoring

		Likwidacja (kradzież)  - monitoring



		

		ŻŁOBEK

		Laptop, patelnia elektryczna

		Likwidacja - laptop



		

		ZOPO

		Zestawy komputerowe

		



		INNE ŚRODKI TRWAŁE

		P-3

		Kserokopiarka-zakup

		Likwidacja - kserokopiarka-utylizacja



		

		P-12

		Plac zabaw

		Likwidacja kserokopiarki



		

		P-13

		Doposażenie placu zabaw

		Likwidacja kserokopiarki



		

		P-14

		Kserokopiarka

		



		

		P-20

		Plac zabaw

		



		

		P-23

		Meble kuchenne ze stali nierdzewnej

		



		

		P-24

		Łóżko wodne

		



		

		P-26

		Plac zabaw

		



		

		SP-1

		Kserokopiarka

		



		

		SP-4

		Kserokopiarki

		



		

		SP-15

		

		Likwidacja kserokopiarki



		

		ZSP-2

		Meble, zestaw ogrodowy, kserokopiarka

		



		

		G-1

		Tablica interaktywna

		Likwidacja kserokopiarki



		

		G-2

		Tablice interaktywne

		



		INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

		ZSP-1

		Wykonanie przyłącza sanitarnego

		Przekazanie inwestycji- wykonanie przyłącza sanitarnego



		

		ZSP-3

		Dokumentacja projektowa dot. wykonania szatni przy boisku szkolnym, budowa zaplecza kontenerowego boiska sportowego

		Przekazanie inwestycji dokumentacja projektowa dot. wykonania szatni przy boisku szkolnym, budowa zaplecza kontenerowego boiska sportowego



		

		G-3

		

		Przekazanie  inwestycji - dokumentacja projektowa dot. „ORLIK 2012”



		

		SP-3

		Dokumentacja  projektowa dot.  adaptacji poddasza

		



		

		SP-4

		Wykonanie audytu energetycznego termomodernizacji, dokumentacja techniczna c.o. w pomieszczeniach technicznych

		Przekazanie inwestycji- dokumentacji audytu energetycznego termomodernizacji, dokumentacja techniczna c.o. w pomieszczeniach technicznych, uzupełnienie dokumentacji technicznej





7) Urząd Miasta. Wzrost mienia nastąpił poprzez zakup nowych programów, komputerów, drukarek, wyposażenia biur, innych urządzeń biurowych. Zmniejszenie mienia nastąpiło w formie likwidacji starego zużytego sprzętu, którego koszty naprawy w przeważającej mierze przekraczają wartość wyposażenia oraz w formie przekazania innym podległym jednostkom; 


8) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zakupiono na potrzeby Ośrodka UPS do serwerowni, drukarkę kolorową laserową, 2 drukarki monochromatyczne laserowe, 2 notebook’i, 2 pakiety MS Office, drzwi antywłamaniowe. Ponadto w ramach projektu Elektroniczny System Informacji Miejskiej, ze środków budżetu miasta i dofinansowania, pozyskano następujący sprzęt: 5 serwerów, 2 szafy serwerowe, router, macierz fibre channel, switch fibre channel, Ups, klimatyzator oraz oprogramowanie ESIM;


9) Miejskie Centrum reagowania i Ochrony Ludności. W okresie sprawozdawczym zakupiono m.in.: sygnalizator bezruchu, aparat powietrzny, pompę szlamową, kosiarkę, materac powietrzny, manekin do resuscytacji, piłę spalinową, pompę zanurzeniową oraz wykonano modernizację remizy OSP Sudół. Zmniejszenia dotyczyły likwidacji samochodów gaśniczych Żuk, syreny alarmowej, radiotelefonu oraz motopompy.


10) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – w ramach projektu zakończono roboty budowlane w ramach Kontraktu II obejmującego 95 projektów budowlanych. Poniesione nakłady są ostateczne, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją całego projektu, jak również koszty związane z kontraktami usługowymi; 


11) Straż Miejska – wykonano monitoring miasta. Ponadto zakupiono drukarkę laserową, skaner, monitory i nawigację GPS;


12) Raciborskie Centrum Kultury – w okresie sprawozdawczym zakupiono: serwer, monitoring wizyjny, alarm, sztankiety, kserokopiarkę, 

13) Muzeum – w okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę monitoringu oraz zakupiono kserokopiarkę;

14) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – w okresie sprawozdawczym zmniejszenia dotyczyły innych środków trwałych;

15) Zwiększenia majątku w zakresie Wydziału Gospodarki Miejskiej dotyczyły następujących środków trwałych:

· Przebudowa kanalizacji deszczowej - ul. Ratajskiego w Raciborzu,


· Budowa infrastruktury energetycznej związanej z oświetleniem ciągu pieszego w Al. Leppicha,


· Wykonanie odwodnienia ul. Gamowska,


· Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody,


· Oświetlenie uliczne ul. 1-go Maja,


· Budowa zasilania przepompowni wód deszczowych ul. 1-go Maja,


· Gospodarka wodno-ściekowa,


· Budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego ciągu pieszego pomiędzy ul. Bosacką - Karola Miarki,


· Budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa,


· Budowa oświetlenia ul. Brzezie,


· Przebudowa oraz wyposażenie terenu placu zabaw znajdującego się na terenie parku im. miasta Roth w Raciborzu,


· Budowa infrastruktury energetycznej w parku im. miasta Roth,


· Stacja wymienników ciepła ul. Ogrodowa, 


· Sieć c.o. wysokich parametrów od ul. Konopnickiej do ul. Kilińskiego w Raciborzu,


· Odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kamiennej, działka Nr 487/40, 


· Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d.gm. w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na dł. 895m,


· Plac zabaw przy ul. Sempołowskiej,


· Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu – budowa muszli koncertowej,


· Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Raciborzu,


· Tablice i słupki wykonane w ramach PSIAK,


· Plac zabaw przy ul. Smołki – dz. Obora,


· Plac zabaw przy ul. Sudeckiej – dz. Płonia,


· Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej w Raciborzu,


· Tablica informacyjna na placu Dominikańskim – Miasta Partnerskie,


· Modernizacja placu zabaw przy ul. Sejmowej i Bartosza Głowackiego,


· Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu,


· Budowa II etapu oświetlenia Parku Roth,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sosienkowej, Wiśniowej, Mandrysza, Sadowej dzielnica Markowice,


· Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym,


· Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Babickiej w Raciborzu - dz. Markowice,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Staffa w Raciborzu,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ordona w Raciborzu,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Asnyka w Raciborzu,


· Odwodnienie odcinka ul. Broniewskiego w Raciborzu,


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pawła, Jana, Anny w Raciborzu, 


· Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zakładowej w Raciborzu,


· Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody (przekazanie na stan MSO),


· Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 (przekazanie na stan MSO).


16) W okresie sprawozdawczym – w grupie inwestycje rozpoczęte były realizowane następujące zadania:


· Rozwój SP - 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury techniczno – sanitarnej,


· Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury,

· Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu,

· Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,

· Rewitalizacja Parku Roth,


· Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie  Nadodrzańskich bulwarów w Raciborzu,


· Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w  Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów,


· Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5 przy 
ul. Opawskiej,


· Adaptacja budynków na lokale socjalne ul. Kozielska 92,


· Termomodernizacja budynku OSP SUDÓŁ,


· Podłączenie remiz OSP do sieci kanalizacyjnej,


· Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu,


· Kompleks sportowy – Moje boisko ORLIK 2012 w Gimnazjum Nr 3,


· Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m,


· Adaptacja pomieszczeń na 8 oddział Przedszkola Nr 13,

· Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej w Raciborzu,

· Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Bojanowskiej,


· Termomodernizacja Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej 31,

· Podłączenie do kanalizacji budynku Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” przy ul. Sempołowskiej 5,

· Odwodnienie odcinka ulicy Broniewskiego,


· Modernizacja hali sportowej przy pl. Jagiełły 3 wraz z budową parkingu,

· Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotĕbuz wzdłuż rzek Olza i Odra,


· Termomodernizacja sali gimnastycznej – dz. Studzienna.

Zmiany w stanie mienia komunalnego związane były ponadto z umorzeniami lub likwidacją środków trwałych.


7. Informacja dotycząca udziałów gminy w spółkach. Gmina posiada:


· 50 akcji po 500zł w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.,


· 100 udziałów po 50zł w ODRAECO w Raciborzu,


· 2.676 udziałów po 500zł w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych,


· 15.412 udziały po 500zł w Przedsiębiorstwie Komunalnym,


· 16.052 udziały po 500zł w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego,


· 68.063 udziały po 500zł w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.


Gmina posiada udziały na łączną wartość 51 131.500zł.


W okresie sprawozdawczym zwiększono udziały w spółkach:


· Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1.061 udziałów o wartości nominalnej po 500zł każdy, na łączną wartość 530.500zł., pokrytych środkami pieniężnymi oraz aportem w postaci nieruchomości gruntowych położonych w Raciborzu przy ul. Przejazdowej;


· Przedsiębiorstwo Komunalne - 2.020 udziałów o wartości nominalnej po 500zł każdy, na łączną wartość 1.010.000zł., pokrytych środkami pieniężnymi;


· Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - 300 udziałów o wartości nominalnej po 500zł każdy, na łączną wartość 150.000zł., pokrytych środkami pieniężnymi.
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Arkusz1


																																	Załącznik Nr 4


																																	do ZP Nr 910/2008


																																	z dnia 12 listopada 2008r.


			lp			stan			rodzaj			w ujęciu			OGÓŁEM			w zasobie gminy			w zarządzie, użytkowaniu i adm zleconej			w wieczystym użytkowaniu			we współwła-sności			udziały w spółkach			pozostałe


			1			Stan na 15.10.09			Grunty			rzeczowym			1,352			859			257			234			2


			2			Zwiększenia (OT,PT)			Grunty			rzeczowym			2			2			0			0			0


			3			Zmniejszenia (LT)			Grunty			rzeczowym			3			3			0			0			0


			4			Stan na 31.12.09			Grunty			rzeczowym			1,351			858			257			234			2


			5			Zwiększenia (OT,PT)			Grunty			rzeczowym			13			13			0			0			0


			6			Zmniejszenia (LT)			Grunty			rzeczowym			22			21			0			1			0


			7			Stan na 31.12.10			Grunty			rzeczowym			1,342			850			257			233			2


			8			Stan na 15.10.09 (brutto)			Grunty			finansowym			159,590			68,990			30,176			60,018			406


			9			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Grunty			finansowym			90			90			0			0			0


			10			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Grunty			finansowym			490			490			0			0			0


			11			Stan na 31.12.09 (brutto)			Grunty			finansowym			159,190			68,590			30,176			60,018			406


			12			Stan na 31.12.09 (netto)			Grunty			finansowym			0						0


			13			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Grunty			finansowym			1,260			1,260			0			0			0


			14			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Grunty			finansowym			2,300			1,900			0			400			0


			15			Stan na 31.12.10 (brutto)			Grunty			finansowym			158,150			67,950			30,176			59,618			406


			16			Stan na 15.10.09			budynki i bud			rzeczowym			795			317			170			10			298


			17			Zwiększenia (OT,PT)			budynki i bud			rzeczowym			10			1			6						3


			18			Zmniejszenia (LT)			budynki i bud			rzeczowym			4			3			1						0


			19			Stan na 31.12.09			budynki i bud			rzeczowym			801			315			175			10			301


			20			Zwiększenia (OT,PT)			budynki i bud			rzeczowym			14			5			3						6


			21			Zmniejszenia (LT)			budynki i bud			rzeczowym			22			8			12						2


			22			Stan na 31.12.10			budynki i bud			rzeczowym			793			312			166			10			305


			23			Stan na 15.10.09 (brutto)			budynki i bud			finansowym			201,541			102,126			52,348			6,828			40,239


			24			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			57,262			49,820			6,640						802


			25			Zmniejszenia (LT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			1,547			655			76						816


			26			Stan na 31.12.09 (brutto)			budynki i bud			finansowym			257,256			151,291			58,912			6,828			40,225


			27			Stan na 31.12.09 (netto)			budynki i bud			finansowym			77,687			20,657			37,645			3,154			16,231


			28			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			32,102			15,308			15,567						1,227


			29			Zmniejszenia (LT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			7,432			5,069			102						2,261


			30			Stan na 31.12.10 (brutto)			budynki i bud			finansowym			281,926			161,530			74,377			6,828			39,191


			31			Stan na 15.10.09			urz tech			rzeczowym			1,841			982			803			56


			32			Zwiększenia (OT,PT)			urz tech			rzeczowym			79			59			20


			33			Zmniejszenia (LT)			urz tech			rzeczowym			15			3			12


			34			Stan na 31.12.09			urz tech			rzeczowym			1,905			1,038			811			56


			35			Zwiększenia (OT,PT)			urz tech			rzeczowym			160			84			72			4


			36			Zmniejszenia (LT)			urz tech			rzeczowym			110			61			49


			37			Stan na 31.12.10			urz tech			rzeczowym			1,955			1,061			834			60


			38			Stan na 15.10.09 (brutto)			urz tech			finansowym			11,737			5,963			5,029			745


			39			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			urz tech			finansowym			2,910			2,797			113


			40			Zmniejszenia (LT) (brutto)			urz tech			finansowym			89			62			27


			41			Stan na 31.12.09 (brutto)			urz tech			finansowym			14,558			8,698			5,115			745


			42			Stan na 31.12.09 (netto)			urz tech			finansowym			3,192			1,453			1,398			341


			43			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			urz tech			finansowym			2,446			1,939			309			198


			44			Zmniejszenia (LT) (brutto)			urz tech			finansowym			436			262			174


			45			Stan na 31.12.10 (brutto)			urz tech			finansowym			16,568			10,375			5,250			943


			46			Stan na 15.10.09			śr trans			rzeczowym			48			40			8


			47			Zwiększenia (OT,PT)			śr trans			rzeczowym			0			0			0


			48			Zmniejszenia (LT)			śr trans			rzeczowym			0			0			0


			49			Stan na 31.12.09			śr trans			rzeczowym			48			40			8


			50			Zwiększenia (OT,PT)			śr trans			rzeczowym			3			3			0


			51			Zmniejszenia (LT)			śr trans			rzeczowym			7			7			0


			52			Stan na 31.12.10			śr trans			rzeczowym			44			36			8


			53			Stan na 15.10.09 (brutto)			śr trans			finansowym			1,005			854			151


			54			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			śr trans			finansowym			50			50			0


			55			Zmniejszenia (LT) (brutto)			śr trans			finansowym			0			0			0


			56			Stan na 31.12.09 (brutto)			śr trans			finansowym			1,055			904			151


			57			Stan na 31.12.09 (netto)			śr trans			finansowym			194			99			95


			58			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			śr trans			finansowym			63			63			0


			59			Zmniejszenia (LT) (brutto)			śr trans			finansowym			122			122			0


			60			Stan na 31.12.10 (brutto)			śr trans			finansowym			996			845			151


			61			Stan na 15.10.09			Drogi			rzeczowym			130			128			2


			62			Zwiększenia (OT,PT)			Drogi			rzeczowym			0						0


			63			Zmniejszenia (LT)			Drogi			rzeczowym			0						0


			64			Stan na 31.12.09			Drogi			rzeczowym			131			129			2


			65			Zwiększenia (OT,PT)			Drogi			rzeczowym			0						0


			66			Zmniejszenia (LT)			Drogi			rzeczowym			0						0


			67			Stan na 31.12.10			Drogi			rzeczowym			131			129			2


			68			Stan na 15.10.09 (brutto)			Drogi			finansowym			47,195			46,536			659


			69			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Drogi			finansowym			0						0


			70			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Drogi			finansowym			0						0


			71			Stan na 31.12.09 (brutto)			Drogi			finansowym			47,195			46,536			659


			72			Stan na 31.12.09 (netto)			Drogi			finansowym			74						74


			73			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Drogi			finansowym			3,199			3,199			0


			74			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Drogi			finansowym			0						0


			75			Stan na 31.12.10 (brutto)			Drogi			finansowym			50,394			49,735			659


			76			Stan na 15.10.09			inne śr trw			rzeczowym			1,427			1,199			218			10


			77			Zwiększenia (OT,PT)			inne śr trw			rzeczowym			36			14			21			1


			78			Zmniejszenia (LT)			inne śr trw			rzeczowym			6			4			2


			79			Stan na 31.12.09			inne śr trw			rzeczowym			1,455			1,209			237			9


			80			Zwiększenia (OT,PT)			inne śr trw			rzeczowym			82			41			39			2


			81			Zmniejszenia (LT)			inne śr trw			rzeczowym			47			36			11


			82			Stan na 31.12.10			inne śr trw			rzeczowym			1,490			1,214			265			11


			83			Stan na 15.10.09 (brutto)			inne śr trw			finansowym			2,487			1,582			852			53


			84			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			1,081			938			143


			85			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			16			6			6			4


			86			Stan na 31.12.09 (brutto)			inne śr trw			finansowym			3,552			2,514			989			49


			87			Stan na 31.12.09 (netto)			inne śr trw			finansowym			640			271			351			18


			88			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			1,495			1,139			343			13


			89			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			67			34			33


			90			Stan na 31.12.10 (brutto)			inne śr trw			finansowym			4,980			3,619			1,299			62


			91			Stan na 15.10.09			udz w spół			rzeczowym			98,972						0									98,972


			92			Zwiększenia			udz w spół			rzeczowym			1,000						0									1,000


			93			Zmniejszenia			udz w spół			rzeczowym			0						0									0


			94			Stan na 31.12.09			udz w spół			rzeczowym			99,972						0									99,972


			95			Zwiększenia			udz w spół			rzeczowym			2,881						0									2,881


			96			Zmniejszenia			udz w spół			rzeczowym			0						0									0


			97			Stan na 31.12.10			udz w spół			rzeczowym			102,853						0									102,853


			98			Stan na 15.10.09			udz w spół			finansowym			49,441						0									49,441


			99			Zwiększenia			udz w spół			finansowym			500						0									500


			100			Zmniejszenia			udz w spół			finansowym			0						0									0


			101			Stan na 31.12.09			udz w spół			finansowym			49,941						0									49,941


			102			Zwiększenia			udz w spół			finansowym			1,240						0									1,240


			103			Zmniejszenia			udz w spół			finansowym			0						0									0


			104			Stan na 31.12.10			udz w spół			finansowym			51,181						0									51,181


			105			Stan na 15.10.09			inwest roz			rzeczowym			20			17			3


			106			Zwiększenia (OT,PT)			inwest roz			rzeczowym			2			0			2


			107			Zmniejszenia (LT)			inwest roz			rzeczowym			6			5			1


			108			Stan na 31.12.09			inwest roz			rzeczowym			16			12			4			0


			109			Zwiększenia (OT,PT)			inwest roz			rzeczowym			5			3			2


			110			Zmniejszenia (LT)			inwest roz			rzeczowym			12			9			3


			111			Stan na 31.12.10			inwest roz			rzeczowym			9			6			3			0


			112			Stan na 15.10.09 (brutto)			inwest roz			finansowym			73,058			72,974			84


			113			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inwest roz			finansowym			15,102			14,750			352


			114			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inwest roz			finansowym			63,742			63718			24


			115			Stan na 31.12.09 (brutto)			inwest roz			finansowym			24,418			24,006			412			0


			116			Stan na 31.12.09 (netto)			inwest roz			finansowym			17,945			17,834			111


			117			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inwest roz			finansowym			14,561			14,402			159


			118			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inwest roz			finansowym			35,878			35,558			320


			119			Stan na 31.12.10 (brutto)			inwest roz			finansowym			3,101			2,850			251			0


			120			Stan na 15.10.09 (brutto)			RAZEM			finansowym			546,054			299,025			89,299			67,644			40,645			49,441			0


			121			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			RAZEM			finansowym			76,995			68,445			7,248			0			802			500			0


			122			Zmniejszenia (LT) (brutto)			RAZEM			finansowym			65,884			64,931			133			4			816			0			0


			123			Stan na 31.12.09 (brutto)			RAZEM			finansowym			557,165			302,539			96,414			67,640			40,631			49,941			0


			124			Stan na 31.12.09 (netto)			RAZEM			finansowym			99,732			40,314			39,674			3,513			16,231			0			0


			125			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			RAZEM			finansowym			56,366			37,310			16,378			211			1,227			1,240			0


			126			Zmniejszenia (LT) (brutto)			RAZEM			finansowym			46,235			42,945			629			400			2,261			0			0


			127			Stan na 31.12.10 (brutto)			RAZEM			finansowym			567,296			296,904			112,163			67,451			39,597			51,181			0


			128												567,296			296,904			112,163			67,451			39,597			51,181			0





&CInformacja o stanie mienia komunalnego


&L* dane finansowe podane są w tysiącach złotych&R&P/&N





wykres


			lp			mienie komunalne			wartość (tys. zł) brutto			struktura


			30			budynki i budowle			281,926			49.7%


			15			grunty			158,150			27.9%


			90			udziały w spółkach			51,181			9.0%


						drogi			50,394			8.9%


			45			urządzenia techniczne			16,568			2.9%


			75			inne środki trwałe			4,980			0.9%


			119			inwestycje rozpoczęte			3,101			0.5%


			104			środki transportu			996			0.2%


						RAZEM			567,296			100.0%





&CInformacja o stanie mienia komunalnego


&L* dane finansowe podane są w tysiącach złotych&R&P/&N





wykres


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0








Arkusz2


			lp			stan			co			w ujęciu			SumaOfOGÓŁEM			SumaOfw zasobie gminy			SumaOfw zarządzie, użytkowaniu i adm zleconej			SumaOfw wieczystym użytkowaniu			SumaOfwe współwła-sności			SumaOfudziały w spółkach			SumaOfpozostałe


			1			Stan na 15.10.07			Grunty			rzeczowym			1456			933			289			232			2


			2			Zwiększenia (OT,PT)			Grunty			rzeczowym			0			0			0


			3			Zmniejszenia (LT)			Grunty			rzeczowym			0			0			0


			4			Stan na 31.12.07			Grunty			rzeczowym			1457			934			289			232			2


			5			Zwiększenia (OT,PT)			Grunty			rzeczowym			9			4			0			5			0


			6			Zmniejszenia (LT)			Grunty			rzeczowym			99			99			0			0


			7			Stan na 15.10.08			Grunty			rzeczowym			1366			838			289			237			2


			8			Stan na 15.10.07 (brutto)			Grunty			finansowym			167240			73680			34016			59138			406


			9			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Grunty			finansowym			0			0			0


			10			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Grunty			finansowym			0			0			0


			11			Stan na 31.12.07 (brutto)			Grunty			finansowym			167240			73680			34016			59138			406


			12			Stan na 31.12.07 (netto)			Grunty			finansowym			0			0			0			0


			13			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Grunty			finansowym			3475			1200			0			2080


			14			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Grunty			finansowym			8876			8876			0			0


			15			Stan na 15.10.08 (brutto)			Grunty			finansowym			161644			66004			34016			61218			406


			16			Stan na 15.10.07			budynki i bud			rzeczowym			767			328			138			11			290


			17			Zwiększenia (OT,PT)			budynki i bud			rzeczowym			18			10			8			0			0


			18			Zmniejszenia (LT)			budynki i bud			rzeczowym			2			1			0			1			0


			19			Stan na 31.12.07			budynki i bud			rzeczowym			783			337			146			10			290


			20			Zwiększenia (OT,PT)			budynki i bud			rzeczowym			24			7			8						9


			21			Zmniejszenia (LT)			budynki i bud			rzeczowym			28			22			3			0			3


			22			Stan na 15.10.08			budynki i bud			rzeczowym			779			322			151			10			296


			23			Stan na 15.10.07 (brutto)			budynki i bud			finansowym			173234			79789			39852			6709			46884


			24			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			8950			3180			5706			64			0


			25			Zmniejszenia (LT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			769			118			0						651


			26			Stan na 31.12.07 (brutto)			budynki i bud			finansowym			181415			82851			45558			6773			46233


			27			Stan na 31.12.07 (netto)			budynki i bud			finansowym			72705			22053			27275			3524			19853


			28			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			4202			2708			1262			0			232


			29			Zmniejszenia (LT) (brutto)			budynki i bud			finansowym			6733			2748			338			0			3647


			30			Stan na 15.10.08 (brutto)			budynki i bud			finansowym			178884			82811			46482			6773			42818


			31			Stan na 15.10.07			urz tech			rzeczowym			1386			671			659			56


			32			Zwiększenia (OT,PT)			urz tech			rzeczowym			398			289			109			0


			33			Zmniejszenia (LT)			urz tech			rzeczowym			17			0			16			1


			34			Stan na 31.12.07			urz tech			rzeczowym			1767			960			752			55


			35			Zwiększenia (OT,PT)			urz tech			rzeczowym			127			87			38			2


			36			Zmniejszenia (LT)			urz tech			rzeczowym			70			54			15			1


			37			Stan na 15.10.08			urz tech			rzeczowym			1824			993			775			56


			38			Stan na 15.10.07 (brutto)			urz tech			finansowym			9036			4372			3962			702


			39			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			urz tech			finansowym			2650			1889			761			0


			40			Zmniejszenia (LT) (brutto)			urz tech			finansowym			214			175			31			8


			41			Stan na 31.12.07 (brutto)			urz tech			finansowym			11472			6086			4692			694


			42			Stan na 31.12.07 (netto)			urz tech			finansowym			3836			2077			1512			247


			43			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			urz tech			finansowym			469			314			143			12


			44			Zmniejszenia (LT) (brutto)			urz tech			finansowym			326			292			31			3


			45			Stan na 15.10.08 (brutto)			urz tech			finansowym			11615			6108			4804			703


			46			Stan na 15.10.07			śr trans			rzeczowym			17			11			6


			47			Zwiększenia (OT,PT)			śr trans			rzeczowym			26			25			1


			48			Zmniejszenia (LT)			śr trans			rzeczowym			2			0			2


			49			Stan na 31.12.07			śr trans			rzeczowym			41			36			5


			50			Zwiększenia (OT,PT)			śr trans			rzeczowym			3			1			2


			51			Zmniejszenia (LT)			śr trans			rzeczowym			0			0			0


			52			Stan na 15.10.08			śr trans			rzeczowym			44			37			7


			53			Stan na 15.10.07 (brutto)			śr trans			finansowym			440			365			75


			54			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			śr trans			finansowym			567			515			52


			55			Zmniejszenia (LT) (brutto)			śr trans			finansowym			52			0			52


			56			Stan na 31.12.07 (brutto)			śr trans			finansowym			955			880			75


			57			Stan na 31.12.07 (netto)			śr trans			finansowym			240			181			59


			58			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			śr trans			finansowym			33			13			20


			59			Zmniejszenia (LT) (brutto)			śr trans			finansowym			0			0			0


			60			Stan na 15.10.08 (brutto)			śr trans			finansowym			988			893			95


			61			Stan na 15.10.07			Drogi			rzeczowym			131			129			2


			62			Zwiększenia (OT,PT)			Drogi			rzeczowym			0			0			0


			63			Zmniejszenia (LT)			Drogi			rzeczowym			0			0			0


			64			Stan na 31.12.07			Drogi			rzeczowym			131			129			2


			65			Zwiększenia (OT,PT)			Drogi			rzeczowym			0			0			0


			66			Zmniejszenia (LT)			Drogi			rzeczowym			0			0			0


			67			Stan na 15.10.08			Drogi			rzeczowym			131			129			2


			68			Stan na 15.10.07 (brutto)			Drogi			finansowym			41336			40677			659


			69			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Drogi			finansowym			460			460			0


			70			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Drogi			finansowym			0			0			0


			71			Stan na 31.12.07 (brutto)			Drogi			finansowym			41796			41137			659


			72			Stan na 31.12.07 (netto)			Drogi			finansowym			83			0			83


			73			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			Drogi			finansowym			328			328			0


			74			Zmniejszenia (LT) (brutto)			Drogi			finansowym			0			0			0


			75			Stan na 15.10.08 (brutto)			Drogi			finansowym			42124			41465			659


			76			Stan na 15.10.07			inne śr trw			rzeczowym			491			333			148			10


			77			Zwiększenia (OT,PT)			inne śr trw			rzeczowym			782			772			10			0


			78			Zmniejszenia (LT)			inne śr trw			rzeczowym			3			0			3			0


			79			Stan na 31.12.07			inne śr trw			rzeczowym			1270			1105			155			10


			80			Zwiększenia (OT,PT)			inne śr trw			rzeczowym			119			92			27			0


			81			Zmniejszenia (LT)			inne śr trw			rzeczowym			48			44			4			0


			82			Stan na 15.10.08			inne śr trw			rzeczowym			1341			1153			178			10


			83			Stan na 15.10.07 (brutto)			inne śr trw			finansowym			2636			1907			675			54


			84			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			134			101			33			0


			85			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			735			721			14			0


			86			Stan na 31.12.07 (brutto)			inne śr trw			finansowym			2035			1287			694			54


			87			Stan na 31.12.07 (netto)			inne śr trw			finansowym			314			198			105			11


			88			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			278			182			96			0


			89			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inne śr trw			finansowym			51.1			50.1			1			0


			90			Stan na 15.10.08 (brutto)			inne śr trw			finansowym			2262			1419			789			54


			91			Stan na 15.10.07			udz w spół			rzeczowym			94932															94932


			92			Zwiększenia			udz w spół			rzeczowym			0															0


			93			Zmniejszenia			udz w spół			rzeczowym			0															0


			94			Stan na 31.12.07			udz w spół			rzeczowym			94932															94932


			95			Zwiększenia			udz w spół			rzeczowym			2200															2200


			96			Zmniejszenia			udz w spół			rzeczowym			0															0


			97			Stan na 15.10.08			udz w spół			rzeczowym			97132															97132


			98			Stan na 15.10.07			udz w spół			finansowym			47421															47421


			99			Zwiększenia			udz w spół			finansowym			0															0


			100			Zmniejszenia			udz w spół			finansowym			0															0


			101			Stan na 31.12.07			udz w spół			finansowym			47421															47421


			102			Zwiększenia			udz w spół			finansowym			1100															1100


			103			Zmniejszenia			udz w spół			finansowym			0															0


			104			Stan na 15.10.08			udz w spół			finansowym			48521															48521


			105			Stan na 15.10.07			inwest roz			rzeczowym			20			20


			106			Zwiększenia (OT,PT)			inwest roz			rzeczowym			0			0


			107			Zmniejszenia (LT)			inwest roz			rzeczowym			8			8


			108			Stan na 31.12.07			inwest roz			rzeczowym			12			12


			109			Zwiększenia (OT,PT)			inwest roz			rzeczowym			15			13			2


			110			Zmniejszenia (LT)			inwest roz			rzeczowym			4			4


			111			Stan na 15.10.08			inwest roz			rzeczowym			23			21			2


			112			Stan na 15.10.07 (brutto)			inwest roz			finansowym			5014			5014


			113			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inwest roz			finansowym			7457			7457


			114			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inwest roz			finansowym			2888			2888


			115			Stan na 31.12.07 (brutto)			inwest roz			finansowym			9583			9583


			116			Stan na 31.12.07 (netto)			inwest roz			finansowym			5528			5528


			117			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			inwest roz			finansowym			39733			39718			15


			118			Zmniejszenia (LT) (brutto)			inwest roz			finansowym			2555			2555


			119			Stan na 15.10.08 (brutto)			inwest roz			finansowym			46761			46746			15


			120			Stan na 15.10.07 (brutto)			RAZEM			finansowym			446357			205804			79239			66603			47290			47421			0


			121			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			RAZEM			finansowym			20218			13602			6552			64			0			0			0


			122			Zmniejszenia (LT) (brutto)			RAZEM			finansowym			4658			3902			97			8			651			0			0


			123			Stan na 31.12.07 (brutto)			RAZEM			finansowym			461917			215504			85694			66659			46639			47421			0


			124			Stan na 31.12.07 (netto)			RAZEM			finansowym			82706			30037			29034			3782			19853			0			0


			125			Zwiększenia (OT,PT) (brutto)			RAZEM			finansowym			49423			44463			1536			2092			232			1100			0


			126			Zmniejszenia (LT) (brutto)			RAZEM			finansowym			18541.1			14521.1			370			3			3647			0			0


			127			Stan na 15.10.08 (brutto)			RAZEM			finansowym			492799			245446			86860			68748			43224			48521			0


			128												492798.9			245445.9			86860			68748			43224			48521			0














