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PODSTAWA PRAWNA 
WSTĘP 
 
Poniższą informację za rok 2010 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 ze zmianami/ 

 
Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 
Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia. 
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich 
związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz 
majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy 
również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje 
niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe 
m. in. Akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe,                  
a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. 
 
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości 1.345,26 zł 

nastąpiła 
w skutek: 

    zakupiono program komputerowy LEX dla Urzędu Gminy OT 6/2010 z dnia 
30.04.2010r  na kwotę zł 5.000,00 

 zlikwidowano program komputerowy LEX w Urzędzie Gminy w dniu 
30.04.2010r. – w związku z upływem terminu licencji wartością netto                     
zł 3.715,82.  

zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                    
za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.- kwota zł 2.629,44. 
 
II.  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia 
poprzedniej informacji. 
1. Budynki i lokale  
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości 25.348,28 zł 
nastąpiła w skutek: 

 zakupiono 1 Wiatę przystankową w m. Namysłaki  OT Nr 1/2010 z dnia 
26.02.2010r. na kwotę zł 8.500,00, 

 zainstalowano piec ARAPGA ze zbiornikiem dwupłaszczowym 750 litrów na 
Sali Wiejskiej w Psarach OT Nr 10/2010 z dnia 01.06.2010r. na kwotę                    
zł 16.226,00, 

 zainstalowano urządzenie chłodnicze na Sali Wiejskiej w Psarach                          
OT Nr 21/2010 z dnia 31.07.2010r. na kwotę zł 7.961,00, 

 oddano do użytku po modernizacji Salę Wiejska w Wielowsi OT Nr 15/2010             
z dnia 01. 07.2010r  na kwitę zł  244.994,93, 

 wykonano centralne ogrzewanie w Klubie w Latowicach OT nr 20/2010 z dnia 
31.07.2010r. i Nr 36/2010 z dnia 30.11.2010r. na kwotę  zł 19.269,00,  



 wykonano instalację c. o. na Sali Wiejskiej w Rososzycy OT Nr 35/2010 z dnia 
20.11.2010 na kwotę zł 26.755,82,  

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r.- kwota zł 349.055,03. 
 
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 7.038.264,15 zł 
nastąpiła w skutek: 

 zmodernizowano stacje uzdatniania wody w m. Psary OT nr 16/2010 z dnia 
31.07.2010r. na kwotę zł 25.000,00 , 

 pobudowano i oddano do użytku Centrum Wsi Sieroszewice  OT Nr 30/2010              
z dnia 31.10.2010r. na kwotę zł 584.815,53,  

 pobudowano i oddano do użytku Kanalizację sanitarną z przyłączami oraz 
przepompowniami we wsi Sieroszewice i Psary OT Nr 34/2010 z dnia 
30.11.2010r. i OT nr 37/2010 z 31.12.2010r. na kwotę zł 5.695.458,73, 

 wymieniono rury azbestowe na odcinku sieci wodociągowej w m. Zamość   OT 
Nr 33/2010 z dnia 30.11.2010 i OT nr 41/2010 z dnia 31.12.2010r. ogółem na 
kwotę zł 103.660,00  

 pobudowano i oddano do użytku sieć wodociągową w m. Namysłaki  OT nr 
40/2010 z dnia 31.12.2010r. na kwotę zł 38.000,00. W wyniku tej inwestycji 
uzyskano 2.820 mb  sieci wodociągowe  rura  PCV Ø 90. 

 pobudowano i oddano do użytku boisko sportowe ORLIK w m. Sieroszewice 
OT nr 31/2010 z dnia 31.10.2010 na kwotę zł 1.059.646,64, 

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 
01.01.2010r.  do 31.12.2010r.- kwota zł 468.316,75. 

Drogi i mosty 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 809.181,11 zł 
nastąpiła w skutek: 

 Zmodernizowano i oddano do użytku nawierzchni drogi gminnej we wsi 
Latowice – Kęszyce w dniu 31.10.2010r. OT nr 27/2010). W wyniku  tej 
inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 700 mb                     
i szerokości 3,00m). na kwotę zł 152.162,88 

 Zmodernizowano  nawierzchnię drogi gminnej we wsi Masanów ul. 
Szeroka i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r. OT nr 18/2010.             
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi  o długości 
700 mb i szerokości  3,00m). na kwotę zł 135.912,45 

 Budowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Ołobok ul. Kościelna. 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r.                 
OT nr 28/2010). W wyniku  tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 210 mb i szerokości 3,50m na kwotę zł  67.074,27. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Lorki  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r.                
OT nr 25/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 600 mb i szerokości 3,00m. na kwotę zł 109.579,58. 
 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Środkowa  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r.                
OT nr  14/2010.  W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o  długości 50 mb i szerokości 3,00m, na kwotę zł. 10.000,00. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sławin Stary. Inwestycje 
zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 23/2010.             
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 
300 mb i szerokości 3,00 m, na kwotę zł  58.676,23. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Wiśniowa 



Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r.            
OT nr 12/2010.  W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 620 mb i szerokości 3,50 m na kwotę zł 70.157,91. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Nowa 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2010r.                
OT nr 11/2010). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 145 mb i szerokości 4,00m, na kwotę zł 37.094,96 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sławin Nowy  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r.                 
OT nr 24/2010. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 1500 mb i szerokości 3,00m, na kwotę zł  32.500,00. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek  
      Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r.                 

OT nr 26/2010. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00m, na kwotę zł 111.381,40. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Wąska                    
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r.               
OT nr 22/2010. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 450 mb i szerokości 3,50m, za kwotę zł 71.796,72. 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Zamość - Raduchów   
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r.                 
OT nr 19/2010 W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
drogi o długości 850 mb i szerokości 3,00m, za kwotę zł 126.651,30. 

 Modernizacja parkingu przy Muzeum Ziemi Ołobockiej 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2010r.                  
OT nr 29/2010. W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
parkingu przed Muzeum za kwotę zł 27.000,00. 

 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Sieroszewice II etap 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 26.04.2010r.               
OT nr   2/2010 W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię 
parkingu z kostki brukowej na powierzchni 486 m ² z odwodnieniem 
terenu kwotę zł 50.000,00.    

 Budowa chodnika w m. Biernacice 
Inwestycja w roku 2010 została zakończona i oddana do użytku w dniu 
27.04.2010r. OT Nr 4/2010 na wartość 31.900 zł. W wyniku tej inwestycji 
pobudowano 170 mb chodnika wraz   z budową 5 wjazdów na posesje. 

 Budowa pętli autobusowej w m. Sieroszewice 
                     Inwestycja w roku 2010 została zakończona i oddana do użytku w dniu 

30.06.2010r. OT nr 13/2010. W wyniku tej inwestycji utwardzono 
powierzchnię o długości 300 m, na kwotę zł 28.000,00 
 
 
 

 Utwardzenie terenu kostką brukową przed Salą Wiejską w Wielowsi  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 29.04.2010r.                   
OT nr 5/2010  na kwotę zł 29.147,65.  

 Wybudowanie wjazdu przy Sali wiejskiej w Parczewie  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 26.04.2010r.               
OT nr 3/2010 na kwotę  zł.38.000,00. 

 Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 12.05.2010r.                 
OT nr 7/2010 , na kwotę zł 60.000,00 
 

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres                       
od 01.12.2010r.do 31.12.2010r.- kwota zł 437.854,24. 
 



3. Kotły i maszyny energetyczne  
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości 8.708,53 zł 
nastąpiła w skutek: 
Zlikwidowano w Szkole Podstawowej w Parczewie kocioł c. o. Wyksięgowano wartość 
netto  LT nr 35/2010 z dnia 12.03.2010r. na kwotę zł 3.621,00 
zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r.- kwota zł 5.087,53. 
 
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości 18.574,40 zł 
nastąpiła w skutek: 

 zakupiono i oddano do użytku sprężarkę tłokową N 70 do Stacji 
Uzdatniania Wody w Psarach przez Gminny Zakład Komunalny               
w Sieroszewicach OT Nr 19/2010 z dnia 06.12.2010r. na kwotę                     
zł 7.500,00, 

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r.- kwota zł 26.074,40. 
 
5.  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 1.805,40 zł nastąpiła 
w skutek:  

 Zakupiono patelnię do kuchni przy Sali OSP w Strzyżewie 
Oddano do użytku w dniu 31.12.2010r. OT nr 39/2010 na kwotę                       
zł 9.000,00.  

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r.- kwota zł 7.194,60. 
 
6. Urządzenia techniczne i maszyny 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 29.829,49 zł 
nastąpiła w skutek:  

 Instalacji klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Masanowie 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 14.05.2010r.                  
OT nr 8/2010 W wyniku tej inwestycji wykonano  klimatyzacje na Sali 
wiejskiej w Masanowie. na kwotę zł 29.391,00. 
 

 Założenie klimatyzacji na Sali OSP Strzyżew 
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2010r.                 
OT nr 39/2010 na kwotę zł. 8.000,00.  

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r.- kwota zł 7.561,51. 
 
7. Środki transportu 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 177.040,15 zł 
nastąpiła w skutek: 
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 29.10.2010r. spisany pomiędzy 
Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP Województwa 
Wielkopolskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieroszewicach  dotyczący 
przekazania lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego ratownictwa technicznego 
z modułem gaśniczym Ford Transit o wartości 179.130,00 zł. 
Gmina posiada 9 samochodów strażackich w tym: 2 stary, 2 jelcze, 1 Ford Transit, 4 
żuki i 3 przyczepy strażackie, w tym: 2 przyczepy cysterny (4 tysiące litrów)                       
i 1 przyczepka wężowa. Stan wartości do poprzedniego okresu finansowego majątku 
trwałego nie uległ zmianie.  



zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 
01.01.2010r.do 31.12.2010r.- kwota zł 2.089,85.  
 
8.  Narzędzia i przyrządy ruchome i wyposażenie 
Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości 127.136,27 zł 
nastąpiła w skutek: 

 Wykonania i ustawienia witaczy na terenie Gminy Sieroszewice 
 Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2010r.                
OT nr 17/2010. W wyniku tej inwestycji wykonano 6 szt. witaczy, na 
kwotę zł 35.192,00. 

 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w 
Strzyżewie – program „Radosna Szkoła” 
 Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 20.12.2010r. 
OT nr 44/2010, na kwotę zł 54.996,27. 

 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół                                      
w Sieroszewicach– program „Radosna Szkoła” 
Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 20.12.2010r. 
OT nr 43/2010, na kwotę zł. 55.156,27. 

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Sali Wiejskiej w Parczewie  
Inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2010r.                    
OT nr 9/2010, na kwotę zł 6.150,00.   

zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 
01.01.2010r.do 31.12.2010r.- kwota zł 24.358,27.  
 
9. Grunty 
Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł 91.825,48 ponieważ w okresie 
od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina sprzedała grunty i tak: 
 Grunty orne działka Nr 641 w Masanowie o powierzchni 0,1400 ha i działka Nr 

645 w Masanowie o powierzchni 0,1200 ha o wartości ewidencyjnej 126,88 zł. Akt 
notarialny Nr Repertorium A 8936/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. i Nr 
Repertorium   A 9104/2010 z dnia 2 września 2010r. LT Nr 1/2010 z dnia 
31.12.2010r. 

 Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu ‘MOJE 
BOISKO ORLIK 2012”  
w ramach wyżej wykonanych środków gmina zapłaciła za grunty pod boisko 
ORLIK -działkę nr 314/13 w Sieroszewicach o powierzchni 0,5161 ha                      
OT nr 32/2010 z dnia 31.10.2010r. na kwotę zł 91.952,36. 

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2. 
Natomiast tabela nr 12 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego 
zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2010r. 
Gmina Sieroszewice nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym i nie płaci za 
użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 
 
10.  Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)  
 
Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki 
trwałe w budowie/ w kwocie zł 2.070.741,54 
i tak: 

    przebudowa (adaptacja) budynku magazynu OC na świetlice środowiskową  
      w Sieroszewicach kwota zł 10.858,00,  

 przebudowa oraz rozbudowa Przychodni Lekarskiej w Sieroszewicach    
kwota zł 20.350,21, 

     modernizacja drogi gminnej w m. Wielowieś kwota zł 2.318,00,  



 opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po starej 
szkole na przedszkole w m. Strzyżew – kwota zł 22.929,90  
(poniesione nakłady dotyczyły opracowania koncepcji i częściowego 
projektu adaptacji budynku po starej szkole w Strzyżewie 

 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś – dojazdowej do   
ZS Wielowieś   4.499,99 zł, 
(w ramach tych środków wykonano projekt a roboty  budowlane  
zaplanowano  w budżecie na 2011 rok). 

 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice - 9.615,58 zł  
W wydatkach tych mieści się zapłata za wykonanie projektu.  Gmina w dniu 
26 stycznia 2011 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00007-
6922-UM 1500112/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Na podstawie złożonego wniosku została 
przyznana pomoc w wysokości 171.954,00 zł jednak nie więcej niż 75% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Stosowne zmiany  

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie -  kwota zł 8.296,00 ,   
(poniesione nakłady dotyczyły wykonania koncepcji budowy łącznika 
między szkołą a salą gimnastyczną.  

      Rozbudowa przedszkola w m. Latowice kwota zł 199.999,99  poniesiono 
nakłady na wykonanie projektu, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. 
Zgodnie z podpisaną umową wykonawcą zakończenie tych prac nastąpi            
w 2011 roku.  

     Wykonanie projektu budowy Przedszkola w Sieroszewicach kwota  
22.161,00 zł. Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu 
sołeckiego wsi Sieroszewice  

 
 

     budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi kwota                        
zł 1.611.181,56.  Poniesione nakłady dotyczyły prac budowlanych i nadzoru 
inwestycyjnego. Inwestycja ta zgodnie z harmonogramem będzie 
zakończona i oddana do użytku w 2011r.  

     budowa sceny koncertowej w Strzyżewie ul. Kolonia 52 kwota                           
zł 103.448,12 

     rozbudowa wysypiska śmieci w m. Psary kwota zł  31.903,00. 
      Budowa boiska  dla młodzieży w Namysłakach kwota  14.070,19 zł   

inwestycji nie zakończono w 2011 roku zaplanowana jest dalsza 
kontynuacja  robót. 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rososzycy kwota  9.110,00 zł  
W wydatkach tych mieści się zapłata za wykonanie projektu.  Gmina w dniu 
26 stycznia 2011 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00008-
6922-UM 1500113/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Na podstawie złożonego wniosku została 
przyznana pomoc w wysokości 210.564,00 zł jednak nie więcej niż 75% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Stosowne zmiany zostaną 
wprowadzone w budżecie gminy na 2011 rok.  

 
 III.  POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO 
 
Długoterminowe aktywa finansowe 
 
Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania 
nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu). 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina posiada udziały w Spółce z o.o. „Oświetlenie 
uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 179.000,00 zł w tym: 



 wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 141 x 1.000,00 zł =141.000,00 
zł, 

 wniesionych w formie wkładu pieniężnego 38 x 1.000,00 = 38.000,00 zł. 
 
 Należności długoterminowe 
Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych                   
na dzień 31.12.2010r. w formie hipotek na łączną kwotę zł 146.947,99 
-dotyczących sprzedaży mienia na raty i odsetek, których termin zapłaty przypada                        
na okres po bieżącym roku budżetowym kwota zł 99.222,87, 
- zahipotekowanych należności budżetowych z tytułu podatków gmina posiada              
na kwotę zł 47.725,12. 
W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności 
długoterminowe” kwota 130.288,50 zł, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności”             
w wysokości rat należnych za następny rok kwota 16.659,49 zł. 
Zmiana wartości na plus o kwotę zł 23.517,99 nastąpiła dlatego że: 

 sprzedano nieruchomość – kupno  w ratach gruntów Józef Gomółka zam.                
W Śliwnikach przypis na kwotę 24.120,00  zł, 

 sprzedano nieruchomość – kupno  w ratach gruntów Damian Mariusz Rak             
i Marzena Agnieszka Rak zam.   Masanów przypis na kwotę 20.760,00 zł, 

 odpisano przeniesione należności długoterminowe i odsetki na należności 
krótkoterminowe  w wysokości rat należnych za  następny rok w kwocie                
zł. 16.659,49 zł, 

 spłacono należności budżetowe z tytułu zahipotekowanych podatków za okres 
od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. na kwotę 4.702,52 zł,  

 
IV.  AKTYWA OBROTOWE 
 
W strukturze aktywów obrotowych 
1. Zapasy 
w tym materiały zmiana wartości na plus o kwotę zł 24.667,32 za okres od 
01.01.2010r. do 31.12.2010r nastąpiła w związku z: 
Urząd Gminy Sieroszewice na  minus o kwotę zł 4.756,61, 

 zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich 
dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. za kwotę 
zł 13.764,84, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 14.046,11. Stan 
jest mniejszy o kwotę zł 281,27. 

 w dniu 31.12. 2010r. zakupiono paliwo – olej opałowy dla C.O. w Urzędzie 
Gminy na kwotę zł 18.966,75  

 w dniu 31.12. 2010r. zakupiono materiały biurowe dla Urzędu Gminy na kwotę 
zł 503,30  

 w dniu 17.03. 2010r. rozchodowano paliwo – olej opałowy dla C.O. w Urzędzie 
Gminy na kwotę zł 23.065,00. Stan jest mniejszy o kwotę 4.098,25 zł. 

 w dniu 10.02.2010r. rozchodowano materiały biurowe dla Urzędu Gminy                 
na kwotę zł 880,39. Stan jest mniejszy o kwotę  377,09 zł 

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli                       
w Sieroszewicach na plus o kwotę zł  30.344,62 zł, 

 zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku 
ubiegłego są wyższe o 4.096,92 zł, ponieważ zużycie wyniosło zł 73.116,92, 
natomiast zakupy artykułów żywnościowych 77.213,84 zł. 

 zakupiono w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r. ogółem opał dla szkół             
i przedszkoli na sezon grzewczy 2009/2010 za kwotę zł 152.516,58. 
Natomiast zużycie w tym okresie wyniosło /rozchodowano/ na kwotę            



zł 126.268,88. Stan zapasu opału w stosunku do roku ubiegłego jest większy 
o kwotę zł 26.247,70. 

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice na minus o kwotę zł 893,25 
 zakupiono ogółem opał w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r na sezon 

grzewczy 2009/2010 za kwotę zł 39.755,01 a zużyto /rozchodowano/ na 
kwotę zł 40.714,15. Stan jest niższy  o kwotę 959,14 zł.. 

 zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od01.01.2010r 
do 31.12.2010r za kwotę zł 16.832,74 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę              
zł 16.766,85. Stan jest większy o kwotę zł 65,89. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach na minus o kwotę 
zł 27,44   

 w dniu 31.12. 2010r. zakupiono gaz dla C.O. w GOPS Sieroszewice na kwotę   
zł 7.033,30  

 w dniu 17.03. 2010r. rozchodowano gaz dla C.O. w GOPS Sieroszewice na 
kwotę zł 7.060,74. Stan jest mniejszy o kwotę  zł 27,44 

2. Należności krótkoterminowe   
w tym: 
Należności  z tytułu dostaw i usług  
Za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zmiana wartości na plus o kwotę              
zł 34.466,49 
i tak: 
w Urzędzie Gminy 

  z tytułu zapłaty należności za wykonane usługi na wysypisku śmieci                          
w  Psarach są większe o kwotę  zł. 370,09.   

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach  
 z tytułu usług opiekuńczych należności są większe o kwotę zł 980,40, 

ponieważ jest mniej podopiecznych korzystających z w/w usług.  
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach 

 z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 
2009 roku są większe o kwotę 33.116,00.  

 
Należności wewnątrzzakładowe 
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom                         
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2010r.                         
do 31.12.2010r. zmiana wartości na minus o kwotę zł 11.108,40 i tak: 
w Urzędzie Gminy 

 większe należności o kwotę zł 5.490,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

 mniejsze należności o kwotę zł 10.135,00, z tytułu pożyczek z ZFŚS. 
w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli  

 mniejsze należności o kwotę zł 12.310,40, z tytułu pożyczek z ZFŚS. 
w Gminnym Zakładzie Komunalnym 

 większe należności o kwotę zł 5.847,00, z tytułu pożyczek z ZFŚS. 
 
Pozostałe należności  
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom  
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., z naliczonymi zaliczkami 
alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym, Za okres od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r. zmiana wartości na plus o kwotę zł 118.735,71 i tak: 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

 większe należności z  tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę 
alimentacyjną w kwocie 157.494,20.  

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli  



 Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom                   
i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do 
poprzedniego okresu udzielono mniej pożyczek o kwotę zł 36.204,00  

   w Urzędzie Gminy 

 Zmniejszone należności z tytułu wpłat podatków  kwota 2.554,49 zł 
 
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych  
Zmiana wartości o mniejszą kwotę zł 14.970,00 za okres od 01.01.2010r.                      
do 31.12.2010r. wystąpiła na skutek: 
w Gminnym Zakładzie Komunalnym 

 należność wynikająca z deklaracji za miesiąc grudzień 2010r. z tytułu podatku 
VAT  w kwocie zł 9.214,00 zł a w analogicznym okresie roku 2009 wynosiła 
24.184,00 zł. 

 
4. Środki pieniężne  
w tym: 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota  458.720,18 zł. 
W tym: 

 na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 399.381,00 zł, 

 na rachunku sum na zlecenie  - 25.747,11 zł, 
 konto podstawowe GZK Sieroszewice – 33.592,07 zł, 

 
VI.  DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPŁATNEGO NABYCIA  
       PRAWA WŁASNOŚCI 
Planowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody z mienia komunalnego oraz 
odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł 236.661,00 Gmina ujęła                       
w działach: 

 Dział 020 LEŚNICTWO 
          rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 1647,00 zł wykonano 1.646,12 zł. 

paragraf  0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota     
zł 1.646,12 

 

 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
      rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 234.994,00 
zł wykonano  65.509,87 zł. 

    paragraf  0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
    nieruchomości kwota zł 22.994,71; 
    paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota         
zł 18.868,56, 

    paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
    użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł  16.710,50,00 w tym: 
     - dochody pochodzące ze sprzedaży ratalnej nieruchomości kwota zł 11.730,50 
     - dochody pochodzące  ze sprzedaży gruntów  kwota zł 4.980,00, 
    paragraf 0920 pozostałe odsetki kwota zł 5.457,10, 

paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zł 1.479,00 tj. zwrotu wydatków 
poniesionych przez Gminę w roku poprzednim. W tym przypadku chodzi o zwrot 
kosztów poniesionych za wycenę gruntów do sprzedaży. Zwroty te ponosi 
nabywający grunty. 

Sieroszewice, dnia 23 marca 2011r. 



 
 
 
 

 Z E S T A W I E N I E 
  
 ZAKRES  RZECZOWY  I PODMIOTOWY  INFORMACJI  O STANIE MIENIA 
 

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych 
 

Lp. Nazwa jednostki 

1.  Urząd Gminy Sieroszewice 

2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice 

3.  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice 

4.  Szkoła Podstawowa w Masanowie 

5.  Szkoła Podstawowa w Ołoboku 

6.  Szkoła Podstawowa w Parczewie 

7.  Szkoła Podstawowa w Rososzycy 

8.  Szkoła Podstawowa w Zamościu 

9.  Zespół Szkół w Sieroszewicach 

10.  Zespół Szkół w Wielowsi 

11.  Szkoła Podstawowa w Strzyżewie 

12.  Publiczne Przedszkole w Westrzy 

13.  Publiczne Przedszkole w Latowicach 

14. Publiczne Przedszkole w Psarach 

15. Publiczne Przedszkole w Wielowsi 

16. Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice 

 
 

 

2. Wykaz gruntów (stan na dzień 31.12.2010r.) 
 

Wyszczególnienie Ilość ha na 
01.01.2010 

Wartość na 
01.01.2010 

Ilość ha na 
31.12.2010 

Wartość na 
31.12.2010 

Różnica 
w ilości 

ha 

Różnica 
Wartości 

Grunty orne 57,3436 29.301,95 57,0836 29.175,07 - 0,2600 - 126,88 

Łąki trwałe 35,0000 17.080,20 35,0000 17.080,20   

Pastwiska trwałe 12,6276 6.162,53 12,6276 6.162,53   

Lasy i grunty leśne 19,0000 9.272,38 19,0000 9.272,38   

Grunty zadrzewione i  
zakrzewione 

3,0000 1.464,06 3,0000 1.464,06   

Tereny mieszkaniowe 9,3352 4.555,77 9,3352 4.555,77   

Tereny przemysłowe 7,9341 3.872,00 7,9341 3.872,00   

Tereny zabudowane i inne 2,2430 4.360,79 2,2430 4.360,79   

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

4,0000 1.952,08 4,0000 1.952,08   

Tereny rekreacyjno- 
wypoczynkowe 

10,0000 4.880,20 10,0000 4.880,20   

Tereny komunikacyjne -drogi 232,9556 113.686,49 232,9556 113.686,49   

Nieużytki  5,5800 2.723,16 5,5800 2.723,16   

Wody śródlądowe stojące 1.0000 488.02 1.0000 488.02   

Rowy 2,0000 976.04 2,0000 976.04   

Grunty pod oczyszczalnię 0,6749 27.564,80 0,6749 27.564,80   

Grunty pod boisko szkolne Ołobok 0,4665 10.000,00 0,4665 10.000,00   

Grunty pod boisko sportowe 
ORLIK w Sieroszewicach 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,5161 

 
91.952,36 

 
0,5161 

 
91.952,36 

                        Razem: 403,1605 238.340,47 403,4166 330.165,95 0,2561 91.825,48 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Wartość majątku netto (w zł) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2010 
Stan na 

31.12.2010 
Zmiana 

Wartości 
Dynamika 

Struktura 
% 

1. Wartości niematerialne i 
prawne 

 
6.573,76 

 
5.228,50 

 
-1.345,26 

 
79,53 

 
 0,01 

2. Rzeczowe aktywa trwałe  30.516.784,49 39.490.284,56 8.973.500,07 129,40 93,21 

3. Należności  
długoterminowe 

 
106.770,51 

 
130.288,50 

 
23.517,99 

 
122,02 

 
 0,31 

4. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

 
179.000,00 

 
179.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 0,42 

5. Aktywa obrotowe 2.401.381,62 2.562.191,94 160.810,32 106,69  6,05 

    X Suma aktywów 33.210.510,38 42.366.993,50 9.156.483,12 127,57 100,00 

 
 

 

 

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (w zł) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2010 
Stan na 

31.12.2010 
Zmiana 

Wartości 
Dynamika 

Struktura 
% 

 1.   Grunty   Budynki i lokale 238.340,47 330.165,95 91.825,48 138,53 0,84 

 2.1  Budynki i lokale 10.831.537,52 10.806.189,24 - 25.348,28 99,76 27,03 

 2.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.494.713,53 17.532.977,68 7.038.264,15 167,06 44,40 

 2.3 Drogi i mosty 7.304.970,35 8.114.151,46 809.181,11 111,08 20,54 

 3.1 Kotły i maszyny energetyczne 56.675,16 47.966,63 - 8.708,53 84,63 0,12 

 3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

 
88.576,84 

 
70.002,44 

 
- 18.574,40 

 
79,03 

 
0,18 

 3.3 Specjalistyczne maszyny, 
urządzenia i aparaty  

 
28.321,85 

 
30.127,25 

 
1.805,40 

 
106,37 

 
0,08 

 3.4 Urządzenia techniczne i maszyny 36.602,91 66.432,40 29.829,49 181,49 0,17 

 4. Środki transportu 0,00 177.040,15 177.040,15 100,00 0,45 

 5. Inne środki trwałe 117.353,55 244.489,82 127.136,27 208,34 0,62 

 6. Inwestycje rozpoczęte /środki 
trwale w budowie/ 

 
1.319.692,31 

 
2.070.741,54 

 
751.049,23 

 
156,91 

 
5,24 

  x Rzeczowe aktywa trwałe 30.516.784,49 39.490.284,56 8.973.500,07 129,41 100,00 

 
 
 
 
 

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2010 
Stan na 

31.12.2010 
Zmiana 
wartości 

Dynamika 
Struktura 

% 

1. Wartości niematerialne i 
prawne  

6.573,76 5.228,50 - 1.345,26  
79,54 

 
1,66 

2  Należności długoterminowe 106.770,51 130.288,50 23.517,99 122,03 41,43 

1 Akcje i udziały 179.000,00 179.000,00 0,00 0,00 56,91 

 x Pozostałe aktywa majątku 
trwałego 

 
292.344,27 

 
314.517,00 

 
22.172.73 

 
107,58 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. Struktura aktywów obrotowych (zł) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 
01.01.2010 

Stan na 
31.12.2010 

Zmiana 
wartości 

Dynamika 

1 Zapasy w tym: 81.205,43 105.872,75 24.667,32 130,38 

1.1 materiały 81.205,43 105.872,75 24.667,32 130,38 

2 Należności krótkoterminowe 
w tym: 

 
1.872.806,88 

 
1.997.599,01 

 
124.792,13 

 
106,66 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

należ. z tyt. dostaw i usług 98.588,93 133.055,42 34.466,49 134,96 

należ. wewnątrz zakładowe 967.864,40 956.756,00 - 11.108,40 98,85 

pozostałe należności 779.837,88 898.573,59 118.735,71 115,23 

Należności od budżetów 24.184,00 9.214,00 - 14.970,00 38,10 

Rozliczenia międzyokresowe 2.331,67 0,00 - 2.331,67 0,00 

3 Środki pieniężne w tym: 447.369,31 458.720,18       11.350,87 102,54 

3.1 
3.2 

środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych 

 
447.369,31 

 
458.720,18 

 
11.350,87 

 
102,54 

    x Struktura aktywów 
obrotowych 

 
2.401.381,62 

 
2.562.191,94 

 
160.810,32 

 
106,70 

 
 

 

 

7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości        
(§ 0470) (zł) 
 
 

Lp. Nazwa jednostki Plan 2010 
Wykonanie 
planu 2010 

Plan 2011 Rodzaj użytkowania 

1. GS „S CH ‘’ Rososzyca  18.441,00 18,441,00 Wieczyste użytkowanie 

2. Jakubczyk Janina  1.073,31 4.380,00 Wieczyste użytkowanie 

3. WODKAN  3.480,00 3.480,00 Wieczyste użytkowanie 

4. Terech Stanisław i Barbara   1.128,60 Wieczyste użytkowanie 

5. Motyl Zdzisław   174,00 Wieczyste użytkowanie. 

6. Konrad Eugeniusz    497,40 Wieczyste użytkowanie 

X  RAZEM 23.001,00 22.994,71 28.101,00          X 

 
 

 

8 .  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (zł) 
 

 

 

Lp. Nazwa jednostki Plan 2010 
Wykonanie  
   planu 2010 

Plan 2011 

     

1. Fryzjerstwo w Ołoboku 1.100,00 1.169,76 1.150,00 

2. TELEKOM 8.500,00 8.979,41 9.000,00 

3. OMEGA-PLUS 1.900,00 1.936,01 1.900,00 

4. Najem lokali mieszkalnych   
nauczycieli 

2.600,00 2.650,44 2.600,00 

5. Wykaz imienny- dzierż. gruntów 4.100,00 3.236,10 3.200,00 

6. Wynajem sali lekcyjnej 669,00 896,84   

 R A Z E M  
Dzierżawa gruntów i obiektów 
mienia komunalnego 

 
18.869,00 

 

 
18.868,56 

 
17.850,00 

6. Dzierżawa obwodów łowieckich 1.647,00 1.646,12 1.600,00 

X O G Ó Ł E M 20.516,00 20.514,68 19.450,00 

 

 

 

 

 



 

9. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (§ 0770) (zł) 
 

 

 
L p 

 

 Nazwisko i imię nabywcy 
Nr konta Plan na 

2010 
 Wykonanie    

w 2010 
Plan na 

2011 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Rauk Beata – Maciej 42    1.595,00       1.595,00 1.595,00 

2. Serafinowski Zbigniew 47 380,00 380,00 380,00 

3. Zimoch Sylwia i Miłosz 60          
1.795,40 

1.795,40 1.795,40 

4. Zimoch Sylwia i Miłosz 61 1.744,60      1.744,60 1.774,60 

5. Cieślak Barbara i Waldemar 63 1.730,00    1.730,00 1.730,00 

6. Weber Marek i Lila 86 3.214,00 3.214,00 3.214,00 

7. Saranek Paweł i Violetta 87 1.272,00 1.271,50 1.272,00 

8. Rak Damian i Marzena 92   2.300,00 

9. Gomółka Józef 93   2.680,00 

X RAZEM:  11.731,00 11.730,50 15.115,50 

8. Sprzedaż gruntów rolnych 
przeznaczonych pod tereny 
inwestycyjne oraz nieruchomości 
zabudowane 

 174.456,00 4.980,00 400.000,00 

X O G Ó Ł E M  Dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości 

 186.187,00 16.710,50 415.115,50 

 

 

 

10. Pozostałe odsetki (§ 0920) (zł) 
 

 
L p 

 

 Wyszczególnienie 
Nr konta Plan na 

2010 
Przewidywane 
wykonanie w 

2010 

Plan na 2011 

1. Pozostałe odsetki  5.457,00 5.457,10 1.500,00 

X RAZEM  5.457,00 5.457,10 1.500,00 

 
 

 

 

 

11. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (zł) 
 

 
L p 

 Wyszczególnienie Nr konta Plan na 
2010 

 Wykonanie  
w 2010 

Plan na 2011 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Zwrot za wyceny nieruchomości 
do sprzedaży 

  
1.480,00 

 
1.479,00 

 
5.400,00 

X RAZEM  1.480,00 1.479,00 5.400,00 

 
 
 

 



 12. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2010 r. 
 
 

 
 

RODZAJ   MIENIA 

Jedn. 
miary 

Ilość 
Jednostek 
Miary 
/suma 
rubryk 
5+7+9+11/ 

Wartość brutto 
po 
Przeszacowaniu 
/suma rubryk 
6+8+10+12 

 
 Sposób zagospodarowania 

W bezpośrednim zarządzie 
gminy 

W zarządzie jednostek 
komunalnych 

Użytkowanie wieczyste Dzierżawa 

Ilość 
Jednostek 
Miary 

Wartość Ilość 
Jednostek 
Miary 

Wartość Ilość 
Jednostek 
Miary 

Wartość Ilość 
Jednostek 
Miary 

Wartość 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Grunty ogółem w tym:  403,4166 330.165,95 290,0424 270.702,74 36,6794 19.655,45 13,8851 6.776,19 62,8097 33.031,57 

1.grunty orne ha 57,0836 29.175,07 9,8771 5.053,06 17,3398 8.860,44   29,8667 15.261,57 

2.łąki trwałe ha 35,0000 17.080,20 3,4300 1.673,86  4,5800 2.235,06 0,7000 341,60 26,2900 12.829,68 

3.pastwiska trwałe ha  12,6276 6.162,53 5,7173 2.790,16  2,1503 1.049,39 0,6400 312,33 4,1200 2.010,65 

4.lasy i grunty leśne ha  19,0000 9.272,38 18,8300 9.189,42  0,1700 82,96     

5.grunty zadrzewione iI 
zakrzewione 

ha 
ha 

 
3,0000 

1.464,06 
 

 
2,0400 

 
995,56 

 
 0,6300 

 
307,45 

 

 
 

 
 

 
0,3300 

 
161,05 

6.tereny mieszkaniowe ha 9,3352 4.555,77 0,8473 413,51 3,7860 1.847,64 4,7019 2.294,62   

7.tereny przemysłowe ha 7,9341 3.872,00 0,2141 104,49   7,7200 3.767,51   

8.tereny zabudowane i inne ha 2,2430 4.360,79 0,1481 287,94 0,9319 1.811,78   1,1630 2.261,07 

9.zurbanizowane tereny 
  niezabudowane 

 
ha 

 
4,0000 

 
1.952,08 

 

 
3,8900 

 
1.898,39 

 
 

  
0,1100 

 
53,69 

 
 

 
 

10.tereny rekreacyjno 
wypoczynkowe 

 
ha 

 
10,0000 

 
4.880,20 

 

 
3,1686 

 
1.546,35 

 
6,8314 

 
3.333,85 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.tereny komunikacyjne 
drogi gminne 

 
ha 

 
232,9556 

 
113.686,49 

 

 
232,9556 

 
113.686,49 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

12.nieużytki ha 5,5800 2.723,16 5,0200 2.449,86 0,26 126,88   0,3000 146,42 

13.wody stojące ha 1,0000 488,02 0,2600 126,89     0,7400 361,13 

14.rowy ha 2,0000 976,04 1,9868 969,60   0,0132 6,44   

15.grunty pod 
oczyszczalnię 

ha 0,6749 27.564,80 0,6749 27.564,80       

16. grunty pod boisko 
szkolne w  Ołoboku 

 
 

 
0,4665 

 
10.000,00 

 
0,4665 

 
10.000,00 

 
 

    
 

 

17. grunty pod boisko 
sportowe ORLIK w 
Sieroszewicach 

 
ha 

 
0,5161 

 
91.952,36 

 
0,5161 

 
91.952,36 

     
 
 

 



 

 

 

 
 
 


