
Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 17/36/2011 

Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 30 marca 2011 roku 

 
 

Informacja 
o stanie mienia komunalnego Powiatu Złotowskiego 

 
 

 
1. Przysługujące prawo własności  
 

      Według stanu w dniu 30 września 2009  roku  Powiat Złotowski był właścicielem: 
a) gruntów o pow. 52,4897 ha, nabytych z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./ i gruntów o pow. 0,8394 ha, 
nabytych na podstawie art. 64 ww. ustawy /łączna powierzchnia  -  53,3291 ha/, 

b) dróg nabytych na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 
13 października 1998 roku – w tym: 
- dróg powiatowych o powierzchni  342,3293 ha, w stosunku do których zostały wydane 
   przez Wojewodę   Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, 
- dróg o powierzchni 26,0801 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę 
  Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały  
  pozbawione kategorii dróg powiatowych, 
- pozostałych dróg o powierzchni ogółem 305 ha, nabytych z mocy prawa, o nie  
  potwierdzonej własności, 

     c)  gruntów o powierzchni  0,0943 ha  /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych   
             na poszerzenie dróg powiatowych. 
     Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 52,3569 ha znajdowała się we  
     władaniu 13  jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego. 
 
     Na dzień 30 września 2009 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem:              239.614 tys.zł.  
      i obejmowała: 
     - wartość gruntu /bez dróg powiatowych/                -        2.813 tys.zł., 
     - wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności                        -     34.233  tys.zł., 
     - wartość gruntu – b.dróg  o stwierdzonej własności, pozbawionych kategorii 
       dróg powiatowych                                                                                            -       2.608  tys.zł., 
     - wartość gruntu  - pasów dróg powiatowych przejętych  
       od osób fizycznych i prawnych                                                                        -               9 tys.zł.,  
     - wartość budynków i budowli 
       /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/                                                62.189  tys.zł., 
     - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi                         -     101.024 tys.zł., 
     - wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi                                -      10.533 tys.zł., 
     - wartość innych środków trwałych                                                                    -       25.255 tys.zł., 
     - inne /wartości niematerialne i prawne/                                                             -            950 tys.zł. 

 
      Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień   
      30 września 2009 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji. 
 
2. Inne niŜ własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe,       
     uŜytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie. 
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Na rzecz Powiatu Złotowskiego nie ustanowiono innych niŜ własność praw 

majątkowych. 
 
  
 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 
     1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.  
 
     Od dnia złoŜenia poprzedniej informacji Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał: 
     a/ darowizny  na  rzecz  Gminy  m. Złotów  nieruchomości połoŜonej przy ul. Boh. Westerplatte 
         oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem  49/12 o pow.0,0156 ha, na powiększenie boiska 
         Szkoły Podstawowej Nr 1  w Złotowie / bez prawa zabudowy  budynkami / oraz udziału 
         156/2021 cz. do działki nr 49/2  pow. 0,1321 ha, przy ul. Boh. Westerplatte, będącej drogą   
         wewnętrzną  /akt notarialny z dnia  25 stycznia 2010 r./, 
     b/ ustanowienia uŜytkowania nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Piecewie gmina 
          Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami 197/6 i 197/8 o łącznej  
          pow.2,0499 ha, na rzecz Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, na 
          czas nieoznaczony / akt notarialny z dnia 16 czerwca 2010 r./, 
     c/ darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy               
          Państwowe – Nadleśnictwa Złotów  nieruchomości  połoŜonej w Pleceminie gm. Tarnówka, 
          oznaczonej na mapie ewidencyjnej    numerami:   2/1 i 3/1 o łącznej pow. 3,94 ha, 
          z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną / akt notarialny z dnia 6 września 2010 r./, 
     d/ sprzedaŜy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połoŜonej w Złotowie przy ul. Leśnej, 
         oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 27/33 o pow.0,0077 ha, z przeznaczeniem na  
          polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej / akt notarialny z dnia  
          21 października 2010 r./, 
     e/ w wyniku modernizacji ewidencji gruntów  zwiększyła się powierzchnia działki  połoŜonej 
          w Złotowie w obr.92, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 304, stanowiącej drogę 
           powiatową o 0,0037 ha, 
     f/ Wojewoda Wielkopolski wydał 1 decyzję o przekazaniu na własność Powiatu Złotowskiego  
          na podstawie art.64 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające 
          ustawy  reformujące administracje publiczną, działki połoŜonej w Krajence przy ul. Szkolnej, 
          oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerem 195 o pow. 0,0403 ha, zabudowanej budynkiem 
          internatu Zespołu Szkół SpoŜywczych im. St. Staszica w Krajence, 
     g/ Wojewoda Wielkopolski wydał  1 decyzję potwierdzającą nabycie z mocy prawa tj. na 
          podstawie   art.60 ust.3 i ust.4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia  13 października 1998 r.- 
          Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących 
          drogę  powiatową  na terenie gminy Okonek  o  pow. 9,3399 ha. 
          
         W okresie od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku nastąpiły 
 następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:    
 
I. Starostwo Powiatowe w Złotowie 

Wartość środków trwałych wzrosła o 174.561,41 zł., poprzez: 
- zwiększenie o 226.953,91 zł., w tym: w grupie 3-9 o 47.372,38 zł. na skutek zakupu 

kserokopiarki,  sprzętu  komputerowego,  doposaŜenia aparatu fotograficznego, tablicy 
informacyjnej a  w  pozostałych  środkach  trwałych o 179.581,53 zł. z tytułu zakupu sprzętu 
komputerowego, kserokopiarki, niszczarki, mebli biurowych wykonanych we własnym 
zakresie i innych (drabiny, pilarki, ogrzewacza),  

- zmniejszenie o 52.392,50 zł. w tym: w grupie 3-9 o 25.545,19 zł. z tytułu likwidacji zuŜytego 
sprzętu komputerowego, mebli oraz nieodpłatnego przekazania, a w pozostałych środkach 
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trwałych o 26.847,31 zł., spowodowane likwidacją zuŜytych środków trwałych, 
darowizną i sprzedaŜą. 

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 103.266,37 zł., z tytułu zakupu nowych 
programów komputerowych. 
 

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie                         
     Wartość budynków wzrosła o 59.357,02 zł. z tytułu dostawy i montaŜu klimatyzatora                         
     w serwerowni oraz wykonania sieci komputerowej – Środki Funduszu Pracy. 
     Wartość środków trwałych wzrosła o 321.171,42 zł. w tym: w grupie 3-9 o 252.735,31 zł. na 

skutek zakupu zespołów komputerowych, systemu ochrony sieci komputerowej, infokiosków, 
macierzy, cyfrowej tablicy informacyjnej, witacza informacyjnego /Środki Funduszu Pracy/,a            
w pozostałych środkach trwałych o 68.436,11 zł z tytułu zakupu wyposaŜenia, urządzeń 
technicznych, mebli / środki budŜetu jednostki samorządu terytorialnego i funduszu pracy/.       
Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 14.960,39 zł. z tytułu zakupu licencji              
i oprogramowania /Środki Funduszu Pracy/. 

 
III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 

Wartość budowli wzrosła o 6.664.376,05 zł. z tytułu remontu drogi powiatowej Nr 1027P Lipka-
Łąkie, drogi powiatowej 1025P ul. Młyńska w m. Radawnicy, przebudowy drogi powiatowej                 
nr 1004P w m. Lotyń i drogi powiatowej 1013P w m. Nadarzyce, remontu chodników. 
Wartość środków trwałych wzrosła o 325.910,55 zł. poprzez: 
  -  zwiększenie o 368.207,10 zł w tym: w grupie 3-9 o 362.838,61 zł z tytułu zakupu kosiarki 

bijakowej, piaskarko-solarki, notebooka, frezy do niwelowania pni, rębaka Skorpion, 
remontera drogowego holowanego, natomiast w pozostałych środkach trwałych                            
o 5.368,49 zł. poprzez zakup kserokopiarki, drukarki, kalkulatora i krzesła obrotowego, 

  -  zmniejszenie o  42.296,55 zł w tym: w grupie 3-9 o 37.693,56 zł spowodowane 
złomowaniem dwóch samochodów Nysa oraz rozsypywarki środków chemicznych,                    
a w pozostałych środkach trwałych o 4.602,99 zł, spowodowane likwidacją kserokopiarki, 
kalkulatorów i pojemnika na papier. 

 
IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie 

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 8.241,78 zł. z tytułu przyjęcia do uŜytkowania 
sprzętu nagłaśniającego, kamery cyfrowej oraz strojów dla dzieci na kółko taneczne.  

   Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 374,00 zł. z tytułu zakupu     
 nowego oprogramowania antywirusowego. 

 
V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie 

 Wartość środków trwałych wzrosła o 2.324,08 zł poprzez: 
  - zwiększenie o 19.878,20 zł. pozostałych środków trwałych  z tytułu zakupu wyposaŜenia ze 
    środków pozyskanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,                                 
 - zmniejszenie o 17.554,12 zł. środków trwałych spowodowane likwidacją zuŜytego sprzętu     
    nie nadającego się do dalszej eksploatacji.   

   
VI.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie 

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 1.467,12 zł. z tytułu zakupu krzeseł                 
i drukarki oraz korekty błędnego księgowania likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.  
Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 300,00 zł. z tytułu likwidacji 
programów Norton antywirus.  
 

VII. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie   
    Wartość budynków zwiększyła się o 430.911,10 zł. z tytułu remontu – modernizacji sali  

gimnastycznej. 
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    Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 35.038,64 zł. z tytułu zakupu oraz 

darowizn wyposaŜenia i ksiąŜek. 
    Wartości niematerialne i prawne wzrosły o 749,00 zł. z tytułu zakupu oprogramowań 

komputerowych. 
 
VIII. Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie 

Wartość budowli zwiększyła się o 943.571,65 zł. ze względu na przeprowadzone remonty oraz 
 na skutek przyjętego na stan ogrodzenia oraz oświetlenia terenu. 
Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 15.879,39 zł. poprzez: 
 - zmniejszenie środków trwałych w tym: w grupie 3-9 o 5.145,04 zł. z tytułu 
przekwalifikowania  części sprzętu komputerowego na przedmioty nietrwałe oraz w pozostałych 
środkach trwałych o 14.034,77 zł z tytułu zakupu wyposaŜenia ze środków szkoły 
i Rady Rodziców. 
 - zwiększenie pozostałych środków trwałych o 3.300,42 z tytułu  zakupu narzędzi itp. 

 
IX. Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie 

Wartość budynków zwiększyła się o 50.000,00 zł. na skutek wykonania termoizolacji części 
fundamentów, połoŜenia nowych tynków i nowej podłogi w części piwnicznej. 
Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się  o 82.828,16 zł. poprzez: 
- zwiększenie o 39.674,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny: komputera, monitora, projektora,    

 tablicy multimedialnej, dyktafonu i innych. Ponadto zakupiono stojak do map, 11 zestawów 
 komputerowych, czytnik laserowy, projektory, noŜyce do Ŝywopłotu, 

- zmniejszenie o 122.502,16 zł. spowodowane likwidacją zestawów komputerowych i innych  
 oraz wyksięgowaniem wyposaŜenia o wartości mniejszej niŜ 200 zł - na podstawie 
 przeprowadzonej inwentaryzacji np. szafy, krzesła, itp. 

    Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 528,26 zł. z tytułu zakupionego           
     oprogramowania antywirusowego.  
 
X. Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie  

Wartość środków trwałych wzrosła o 23.939,88 zł. poprzez:  
- zwiększenie środków trwałych w grupie 3-9 o 11.288,00 zł z tytułu nieodpłatnie przekazanego 

przez Starostwo Powiatowe w Złotowie areatora w ramach przedsięwzięcia związanego                     
z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 
oraz parków, a takŜe o tablicę multimedialną otrzymaną w ramach realizowanego projektu 
„Moja zawodowa perspektywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego-Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.              

   Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 13.964,12 zł z tytułu nieodpłatnego 
przekazania przez Starostwo Powiatowe w Złotowie sprzętu i drobnego wyposaŜenia                        
np. sekatorów, łopat, pił itp. w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, w tym 
urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, oraz parków. Otrzymano 
równieŜ komputer, monitor i projektor w ramach realizowanego projektu „Moja zawodowa 
perspektywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego-Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie pozostałych 
środków trwałych powstało równieŜ poprzez zakup ze środków budŜetowych i gospodarstwa 
pomocniczego, wyposaŜenia do pracowni przedmiotowych, internatu i pomieszczeń biurowych 
m.in. naczyń, termosów, biurka i innych. 

- zmniejszenie o 1.312,24 zł w pozostałych środkach trwałych  spowodowane jest likwidacją 
sprzętu w wyniku długotrwałego uŜytkowania. 

 
XI. Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

Wartość środków trwałych zwiększyła się o  87.509,67 zł., poprzez: 
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- zwiększenie o 106.129,71 zł w tym: w grupie 3-9 o 34.514,77 zł. na skutek 

zakupu przyrządu do pomiaru złącza elektrycznego pojazdu – przyczepy, przyrządu do 
kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów, patelni elektrycznej a w 
pozostałych środkach trwałych                  o 71.614,94 zł., z tytułu przyjęcia ze stanu 
środków trwałych ze względu na niską wartość 
oraz zakupu  sprzętu, 3  zestawów komputerowych, laptopa, zestawów meblowych, drukarki, 
notebooka i innych, 

- zmniejszenie o 18.620,04 zł w tym: środków trwałych o 18.046,00 zł, z tytułu przekazania 
ich do grupy pozostałych środków trwałych ze względu na niską wartość, a w pozostałych 
środkach trwałych o 574,04 zł z tytułu przeprowadzonych likwidacji. 

 
XII. Zespół Szkół SpoŜywczych im. St. Staszica w Krajence           

Wartość budynków zwiększyła się o 49.982,00 zł na skutek modernizacji balkonów                      
w budynku szkoły. 
Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 37.854,98 zł., poprzez: 
-  zwiększenie o 20.370,48 zł pozostałych środków trwałych na skutek otrzymanych pomocy   
   dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz zakupionego paleciaka, 
- zmniejszenie o 58.225,46 zł w tym: środków trwałych o 54.991,05 zł na skutek oddania do 
   kasacji samochodu Nysa oraz likwidacji komputera, kuchni elektrycznej, paczkarki, ksera              
   a w pozostałych środkach trwałych o 3.234,41 zł poprzez likwidację drukarki,   zasilacza, 
   biurka,  szafy i innych.  
 

XIII. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu. 
Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 3.283,00 zł., poprzez: 
- zwiększenie o 3.363,00 zł. z tytułu zakupu kserokopiarki, sprzętu meblowego, oraz 

nieodpłatnie otrzymanej szafy  na świetlicę, 
- zmniejszenie o 80,00 zł z tytułu likwidacji sprzętu. 

 
XIV. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza im. J. Korczaka w Jastrowiu 

Wartość środków trwałych wzrosła o 12.206 zł., poprzez: 
- zwiększenie o 17.006,00 zł w tym: środków trwałych o 5.856,00 zł  z tytułu zakupu zmywarki  

z podstawą a w pozostałych środkach trwałych o 11.150,00 zł z tytułu darowizny przez Media 
Expert: np. telewizora   LG, telewizora SONY, zestawu komputerowego z drukarką, aparatu 
cyfrowego, kamery cyfrowej  zestawu  kina domowego, zakupu kserokopiarki, 

- zmniejszenie w pozostałych środkach trwałych o 4.800,00 zł z tytułu likwidacji kserokopiarki. 
    Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1.617,01 zł na skutek  
    wyksięgowania licencji na uŜytkowanie programów przez 1 rok. 

 
XV. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu. 

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 3.777,49 zł z tytułu zakupu mebli do 
gabinetu pedagoga oraz zakupu sprzętu do terapii. 
Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o  1.716,30 zł , na skutek zakupu licencji 
na programy komputerowe.   

 
XVI. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie. 

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 6.750,07 zł. w tym: środków trwałych (w grupie               
3-9) o 2.598,99 zł i pozostałych środków trwałych o 4.151,08 zł z tytułu zakupu laptopa, pomocy 
dydaktycznych, testów psychologicznych oraz mebli do gabinetu dyrektora. 

 
XVII. Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku. 
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     Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 19.065,41 zł                          
poprzez zakup pieca centralnego ogrzewania oraz doposaŜenia domów w drobny sprzęt. 
 

 
 
 
XVIII. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

Wartość budynków wzrosła o 48.180,34 zł. z tytułu wykonania systemów oddymiania                        
w budynkach oddziałów szpitalnych.  
Wartość środków trwałych w grupie 3-8 wzrosła o 2.287.354,10 zł, poprzez: 
- zwiększenie o 2.672.631,15 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń 

technicznych, środków transportu, narzędzi, przyrządów i wyposaŜenia, 
- zmniejszenie o 385.277,05 zł. z tytułu likwidacji zuŜytych komputerów, urządzeń 

technicznych, środków transportu, sprzętu medycznego. 
Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 2.252,04 zł., poprzez: 
- zwiększenie o 9.795,95 zł  z tytułu zakupu licencji na oprogramowanie,  
- zmniejszenie o 12.047,99 zł  poprzez likwidację oprogramowania komputerowego. 
 

XIX. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence          
   Wartość środków trwałych wzrosła o 49.648,25 zł w tym: w grupie 3-9 o 3.960,12 zł,                   

a  wartość pozostałych środków trwałych o 45.688,13 zł. z tytułu zakupu środków na potrzeby 
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii. 

     Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 3.559,80 zł wskutek zakupu 
      oprogramowania. 

 
W związku z tym na dzień 31  grudnia 2010 roku Powiat Złotowski był właścicielem: 
- gruntów o pow. 52,4820 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow.0,8539 ha nabytych na  

wniosek /łączna powierzchnia 53,3359 ha /,  
- dróg powiatowych o pow. 351,6729 ha, nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały 

wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, 
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 212 ha, nabytych z mocy prawa, o nie 

potwierdzonej własności, 
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni  

ogólnej 22,1401 ha, 
- gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na 

poszerzenie pasów dróg powiatowych. 
 
Wartość  mienia  Powiatu  Złotowskiego  na  dzień  31  grudnia  2010 r.  wynosiła   252.757 tys.zł  
 i obejmowała ona: 
- wartość gruntu /bez dróg powiatowych/                                                                  -     2.789  tys.zł., 
- wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności                               -   35.167  tys.zł ,  
- wartość gruntów – b. dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii 
  /o stwierdzonej własności/                                                                                        -    2.214  tys.zł, 
- wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych  na 
  poszerzenie dróg powiatowych,                                                                                -          9   tys.zł., 
- wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ -  70.436  tys.zł., 
- wartość budowli związanych z drogami powiatowymi                                           - 102.907  tys.zł., 
- wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi                                       -     9.684  tys.zł., 
- wartość innych środków trwałych                                                                            -  28.461  tys.zł., 
- inne / wartości niematerialne  i prawne/                                                                   -    1.090  tys.zł. 
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Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 
31 grudnia 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji. 
 
 
 
 
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
     oraz wykonywania posiadania 
 

Od dnia 1 października 2009 r. Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości:  
      458.514,73  zł., w tym z tytułu: 
      a/  sprzedaŜy nieruchomości                        -      10.352,20 zł.,  
      b/ oddania gruntów w uŜytkowanie wieczyste            -           127,85 zł., 

c/  trwałego zarządu              -           345,84 zł., 
d/ dzierŜawy i najmu              -    447.688,84 zł. 
 

- Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione między  
innymi z opłat z tytułu odpowiednio zarządu, uŜytkowania lub uŜytkowania wieczystego  
 

- nieruchomości szkolnych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity ze zm./. 

- UŜytkowanie przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie nieruchomości 
odbywa się nieodpłatnie – zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pilskiego Nr 58/97 z dnia 
26 listopada 1997 r. /dot. nieruchomości połoŜonych w Złotowie/ i aktem notarialnym Repert. A 
nr 1923/20010 z dnia 16 czerwca 2010 r. / dot. nieruchomości połoŜonej w Piecewie gmina 
Tarnówka/. 

 
 
5.  Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

 
Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące: 
a/ darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
    Nadleśnictwa Płytnica z siedz. w Nowej Szwecji nieruchomości gruntowej, połoŜonej 
    w Płytnicy gmina Tarnówka, oznaczonej na mapie ewidencyjnej  numerami: 238/3 i 238/4 
    o łącznej pow. 1,71 ha / b. drogi powiatowej/, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, 
b/ darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
    Państwowe Nadleśnictwa Jastrowie nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Budach gmina 
    Jastrowie, oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami:357/1, 357/2, 357/3, 357/4 i 357/5 
    o łącznej pow.18,8501 ha / b. drogi powiatowej/, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną, 
c/ ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych, 
    niezabudowanych, połoŜonych  w  Złotowie przy ul. Szkolnej / dz. nr 282/8 o pow.0,0360ha, 
    dz. nr 282/9 o pow.0,0280 ha i dz. Nr 282/10 o pow.0,0365 ha/ pod budownictwo 
    mieszkaniowe  jednorodzinne  w  zabudowie szeregowej , 
d/ wykazania do sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, połoŜonej w Jastrowiu, 
    oznaczonej na mapie numerem 2025/2 o pow.0,1216 ha, przeznaczonej na cele rolnicze, 

      e/ zmiany przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 
    - nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, połoŜonej w Złotowie w rejonie ulic: 8-go        
      Marca i ul. Leśnej, stanowiącej działkę nr 27/25 o pow. 0,1718 ha, przeznaczonej aktualnie  
      pod budownictwo usługowe, na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług w parterze,  
      w celu jej sprzedaŜy, 
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   -  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, połoŜonych w Jastrowiu w 
rejonie ulic: 1-go       Maja i Al. Wolności / 4 działek budowlanych/ przeznaczonych pod 
budownictwo usługowo-      mieszkalne, w celu ich sprzedaŜy. 
Ponadto w dniu 19 listopada 2010 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego wystąpił do Wojewody 
Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji  potwierdzających nabycie z mocy prawa 
tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103    ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października  
 
 
1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy    reformujące administrację publiczną, gruntów 
stanowiących drogi  powiatowe na terenie gminy Okonek o  ogólnej powierzchni 70,71 ha 
i aktualnie zostały wydane juŜ decyzje w tej sprawie. 
  
Przewidywane dochody w 2011 roku wynoszą ogółem  163.680,- zł  w tym z tytułu: 

      - zbycia 3 działek budowlanych w Złotowie przy ul. Szkolnej                 -     146.600,-zł. 
      - zbycia nieruchomości gruntowej w Jastrowiu /dz.2025/2/                      -       12.600,-zł 
      - uŜytkowania wieczystego /opłaty roczne/                                               -              80,-zł. 

- trwałego zarządu /opłaty roczne/                                                             -            350,-zł. 
- najmu gruntu                                                                                            -         4.050,-zł. 

 
Uwaga: 
- Planowane dochody z tytułu sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych w Złotowie przy   ul. Szkolnej 
i w Jastrowiu, zostaną wykonane w przypadku wyłonienia ich  nabywców. 
 
Sporządziła:  Halina Węclewska 
                       Justyna Goska 


