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Informacją objęto

-

jednostki budzetowe gminy
instytucje kultury

Dane zawarte w informacji dotyczą okresu od
według stanu na dzień3ll2.20t7 t.

01.01

.2}l7r. do 3I.I2.20I7r.

Pod pojęciem mieniaprryjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy
29 września 1994 r. o rachunkowości, tj.:

I.

il.
m.

z dnia

Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym
grunty
budynki i budowle
urządzenia technicnte, maszyny, wyposazenie produkcyjne
i handlowe
środkitransportu
inne środkitrwałe
Koszt nabycia praw majątkowych
nabyteoprogramowaniekomputerów
Finansowe składniki majątku trwałego, w tym
udziaĘ w obcych podmiotach gospodarczych

:

-

-

:

-

Całośćopracowania podzielono na trzy częśei,z uwagi na źródła
pochodzenia danych:

CzęśćI,,Mienie komunalne
\v- kultury".

jednostek budZetoryych

CzęśóIJ,,Pozostałemieniekomunalne"
CzęśćIII ,,Zobowiązania i

nalezności"

i

i

instytucji

;

i,
*

.

CZĄŚCI
MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH,
I INSTYTUCJI KULTURY
1.

JEDNOSTKI BI]DZETOWE

Gminne jednostki budzetowe ptowadzą gospodarkę finansową w oparciu
o uregulowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych
(Dz. U. z2OL7 r.poz.2077 ze zmianami.)
W gminie Golina w 2017 roku funkcjonowĘ następujące jednostki budzetowe:
UrządMiejski w Golinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
szkoła podstawowa Golina
szkoła podstawowa kawnice
S zkoła Podstawo w a P rzyjma
szkoła podstawowa Radolina
Przedszkole w Golinie
Gimnazjum w Golinie do dnia 3 I.08.201,7r.
Centrum Usług Wspolnych w Golinie

Majątek gminy Golina wg działów na 3l.!2.20l7 r.
Dz.

Opis mienia

010

il

500

600

630

700

Obiekty irż.lądJ wodn.
0 Grunty
Razem
II Obiekty inż.ląd.i wodn.
Razem
II Obiekty iilż.ląd.iwodnej
V. Specj .m asz.,llrządz.
VIII.Narzę dz.pttytz.,ruch. .
0 Grunty
Razem
II Obiektv inż.Iądj wodnei
Razem
Budynki
0 Grunł (działki,ter. zie|.)
w tym : uzytk.wiecz.
Razem

I

Rok 2016
Wartość
\ilartość
umorzenia
brutto
7.953.406,38

2.456309,32_

Rok 2017
Wartość
Wartość
umorzenia
brutto
8.016.046,09

l05.2t6,60

I05.2l6,60

8.058.622,98
4,269,56
4.269,56
17.631.5I7,50
2.000,00
39.870,01
860.999,52
18.534.387,03
378.909,15
378.909,15
132,507,ż6
3.308.549,22
73.534,83
3.44t.056,48

8.1,2t.262,69
2.456.309,32
4.269,56
2.0t7,26
4.269,56
2.0t7,26
6.573.692,63 20.596.688,73
2.000,00
2.000,00
39.870,01
13.444,46
1,081,840,92
6.589.137,09 21.7ż0.399,66
378.909,I5
35.328,12
378.909,15
35328,12
132.507,26
5.679.545,42
73.534,83
5.812.052,68
15.932,61

2

2.664.809,14_
2.664.809,14
2.209,38
2.209,38
7.ą25.54I,63
2.000,00
,Ą7.431,46_
7.744.973,09
5a.484,48
50.484,48

19.245,33

750

754

801

I

1.615.685,87
52.588,44

Budynki
II Obiekty inż.ląd.i wodn.
III Kotły i maszyny
IV Maszyny ivrządz.i apat.
YIUrządz.techn.
VII Środki transportowe
VIII Narz., przyrz.,ruch.
Razem
I Budynki
YIUruądz.techn.
VII Środki transportowe
VIII Narz.. otzyrz..ruch,
Razem
VII Srodki transportowe
VTTT Na rz _n v,vtz -nlch.
Razem

900

92I

I

l97.53I,3I
l53.576,64
21,.965,77

135.510,00
66.166,99
2.243.025,02

51.635,4;

§1.63s,48
124.800,00
8.000,00
132.8CI8,00

BudyŃi

ż56.264,68
9.637.12t,65
27ż.017,42
4.807,72
427.12ż,00
9ż.483,62
l09.309,94
1a.799.127,03
2.615.134,16
l7.191,01
6.811,74

II Obiekty inz.ląd.i wodnej
III Kotłownia osiedlowa

IV Masz.i vrządz.iąar.
VII Środki transportu
VIII Narz., ptzytz.,ruch,
0 Grun8
Razem
I. Budynki
II. Obiekty irż.Iąd.i wodn.
III.Kotły i maszyny
IV.Masz.i lrządz.i apar.
YI.Urządz.techn.

|t.259,4ż

VTTT Narze dz. -nrzstrz. -ruch.

Razem
Budynki
II Obiekty inz.ląd.i wodn.
VIII Narzę dz.,przyrz.,ruch.
0 Gruntv
Razem
Ogółem

926

I

.

I0.493,20
51.I57,22
2.712.046,75

76.63t,07
1.764.718,42
29.466,45
704.076,00
2.574.89t,94
48.930.771,42

738.II7,39
51.954,98
1 1 1.616,90
t53.257,24
ż1.965,39
135.510,00
49.455,64
1.261.877,5Ą

1.615.685,87
52.588,44

777.493,35

52.Il0,6ż

l97.531,3t

122.949,2ż
153.576,64
153.576,64
2t.965,77
21.965,77
135.510,00
135.510,00
54.766,10
66.166,99
ż.243.a25,0ż t.318.371,70
62,49
24,000,00
40.247,86
5I.635,48
35.0s4,3;
65.178,05
798.098,74
369,00
4.428,00
183.837,4ł
878.16ż,żż
33"8&4,3&
124.800,00
124.800,00
124.800,00
6.399,84
43.000,00
4.799,88
13r.r99,84
1ó7.80{},0{}
1ż9.399,88
70.47ż,0I
256.264,68
65.t01,29
6.16I.359,59
9.748.868,9l
5.743.485,44
272.017,42
ż72.0l7,42
272.017,42
4.807,72
4.807,72
4.807,72
427.122,00
427.122,00
383.697,93
71.254,39_
156.5l7,27
57.304,42_
l09.309,94
7.007.033,13
10.974.907,94
6.526.4I4,22
353.613,97
2.677.481,76
288.130,65
4.354,80
17.191,0t
3.667,20
2.384,30
6.8l1,74
1.907,42
7 .437,89
11.259,4ż
6.3I1l,93
6.645,44
|0.493,20
5.596,16
34.759,88
56.847,22
23.630,94
409.196,28
2.780.084,35
329.244'30
6,325.912,92
2.147.068,38
47.365,74
,704.076,00

65.405,08
50t.ż2ż,77
16.319,68

9.ż24.423,04
62.305.296,31

582.947,53

50.469,94

452.204,80
t0.426,48_
5I3.101,22
t7.894.045,94

20.036.327,30

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

W Dziale oo010'- Rolnictwo i łowiectwo
_ oT _ Wodociąg * m.Węglew _Kolonia (dz.923l26 i923l27),
_
Budowa piryłqcra ńdociqgowego pI/C 1l0 o dł.290,0 mb 11,443,17 zł
- OT

69),
- Wodociąg w m.Węglew -Kolonia (dz.7
pVC
90 o dł. t ]6,0
Budowa piryłquo ńdoctqgowego

- OT

(dz,539,540,54l)
- Wodociąg w m.Spławie gm.Golina pl/C
1 ]0 o dł. ]02,0 mb
Budowa piryłqrri rodociqgowego
a
J

mb

-

5.730,38 zł
4.148,40 zł

- OT -'Wodociąg * m.Myśliborz gm.Golina (dz.653)
Budowa przyłqcza wodociqgowego PVC 90 o dł.l50,0
- OT

- Wodociąg * m.Przyjma (dz.635)

- OT

- Wodociąg w m.Golina- Kolonia

- OT

- Wodociąg

mb

5.802,65

zł

Budowa przyłqcza wodociqgowego PVC I10 o dł.250,0 mb do działek
budowlanych w m, PrĘ mą-Brzeźniak g*. Golina
13.696,43 zł

Budowaprzyłqczawodociqgowego PVC 90 o dł.179,0 mb do działek
budowlanych w m.Golina-Kolonia nr I26/5, l26/9, ]26/]4, ]26/]6,
]26/lI, ]30/], ]3], ]32, ]36/5
9.893,55 zł

-

m.Kraśnica (dz.I49l2)
Budowa przyłqcza wodociqgowego PVC ] ]0 o dł.230,0 mb 11.925,13 zł
62.639,7t zł

Razem

W Dziale ,,600' - Transportiłączność
- OT

- Chodnikprry
Budowa

uI.22 Lipca w Golinie
chodnika przy u1.22 Lipca

pow.]76m2
- OT

w Golinie o

dł.B8mb. szer.2,)m,
15.000,00

- Droga Lubiecz-Przyjma (sołectwo Lubiecz)
Budowa odcinka drogi Lubiecz-Przyjmą - wyrównanie i utwardzenie
tłuczniem drogi gminnej w sołectwie Lubiecz na dz.260/2, w ramach
11.095,10 zł

funduszu sołeckiego
- OT

zł

- Ulica Krokusowa w Golinię
Przebudową - utwąrdzenie destruktem asfaltowym
i

posypką drogi gminnej, ul. Krokusowej w

Golinie

z

wąłowąniem
32.988,60 zł

- OT

- Ulica Olimpijska w Golinie

- OT

- Ulica Nowa w Golinie
Przebudowa - utwardzenie destruktem asfaltowym z wąłowąńem
i posypkq (regulacjq studzienek) drogi gminnej, ul. Nąłry?j

Przebudowa - utwąrdzenie destruktem asfaltowym z wąłowąniem
i posypkq (regulacjq studzienek) drogi gminnej ,,ul. Olimpijskiej
w Golinie
i, 28.329,36. zł

w

- OT

Golinie

23,923,50 Zł

Ę

- Droga w miejscowości Golina, ul.Wąska
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Wqslra - nawierzchni ulicy
na długości]40m, polegajqca na korytowaniu, wywiezieniu nądmiaru
ziemi, wykonaniu podbudovvy betonowej gr. 15cm na podsypce pisakowej
]1cm i ułożeniukostki gr. 8cm oraz regulacji studzienek spływowych
78,455,11zł
I Zaworow

4

- OT

- Droga w miejscowości Golina, ul. Armii Pomń

- OT

- Drogi

Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań,
odcinek pomiędzy ul. Generała Sikorskiego do ul. Bohaterów
168.876,59 zł
II Wojny Swiatowej
do.jazdowe do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Golinie
Budiwa dróg dojazdońych do gruńtów rolnych - ul. Łqkową w Golinie
- zakup dostarczenie kostbi betonowej gr, 6 cm, w ilości268,0m2.
Zadąnie dofinans ow ane z e śr o dków Woj ew ó dztw a Wielkopo l s ki e go
517.539,73 zł

i

_

OT - Droga dla rowerów _ ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie,
odcinek o długości250m i szerokości2,5m
Budową drogi dla rowerów ul. Bohaterów II Wojny Swiatowej
w Golinie (częśćl), w ramąch projektu pn. Srworzenie zintegrowanego
budowa dróg/ściezek
systemu komunikacji na terenie K OSI
dla rowerów z punhem przesiadkowm na terenie gmlny Golina - Etap I.
145.638,64 zł
Odcinek o dł.2 50m i szer.2,5m.

- OT

II Wojny Światowej
Przeźudowa drogi w miejscowości Goliną, ul. Bohaterów

- Droga w m. Golina, ul. Bohaterów

II Wojny

Światowej - zidanie dofinansowąne ze środków PROW. Wykonanie
zjazdów do posesji nr 2]54, 2]55, ]02/4, 103/3, ul. Bohaterów II Wojny
Swiatowej w m. Golina, polegajqce ną korytowaniu, wywiezieniu

nadmiąru ziemi, wykonaniu podbudowy
- 86,4

i

ułożeniukostki gr.

m2,

- OT

- Droga w m. Golina, ul. Generała Sikorskiego

- OT

- Droga gminna nr

8

cm

600.282,34 zł

Prze6udowa drogi w miejscowości Golina, ill. Generąła Sikorskiego
- zadanie dofinansowąne ze środków PROW. Wykonanie chodniką
do posesji nr 35ą przy ul. Generałą Sikorskiego w m. Golina, polegajqce
na korytowaniu, wywiezieniu nądmiaru ziemi, wykoncżniu podbudowy
i ułozeniu kostki gr. 6 cm - 21,5 m2 + obrzeza 32,5 m ,,u 467.297,32 zł
472057 na odcinku Barbarka - Myślib,órz
Przebudowa drogi gminnej nr 472057 na odcinku Bariąrka - Myślibórz

ze

środków funduszu sołeckiego (utwardzenie nąwierzchni poryzez
7.995,00 zł
nałiezienie i położenie des truktu)

- OT

- OT

- Droga w miejscowości Adamów-Kolonia

Budowa drogi w miejscowości Adamów-Kolonia, działką

", i?!!rrr,si

ł

- Droga w miejscowości Węglew-Kraśnica (nr dz.l46)

Przebudowa drogi Węglew - Kraśnicanr 472042 (nr geod. działki ]46),
na odcinku od DK 92 do drogi gminnej nr 47204l (nr geod. dz. 167),
polegajqcej na profilowaniu, rozścieleniui uwałowaniu frezow (gruboŚĆ
po zagęszczeniu 5,0 cm) oraz slcropieniu nawierzchni emulsjQ asfaltowQ

o

- OT

- Droga Golina - Golina Kolonia
Przebudowa drogi Golina

- OT

-

Goliną Kolonią

530.904,88 zł

- Ulica Rzeźnicza w Golinie

Ułożenielcrawęznikow wzdłużjezdni, wykonanie podbudowy wraz
z nąwierzchniq bitumicznq gr.5 cm ną powierzchni 280m2, wykonanie

przykanalikow i wpustów ulicznych na ulicy Rzeźniczej w Golinie

30.000.00 zł

- Zwiększenie wartościdzińek, poprzez określenie ceny 1 m2 gruntów nabYych
w drodze komunalizacji oraz przejętych z mocy prawa, dla których nie byĘ
220.841,40 zł
określonewartości
Razem

3.186.012

163

zł

\il Dziale ,1700" Gospodarka mieszkaniowa
- Zwiększenie wartościdziałek, poprzez określenie ceny 1 m2 gruntów nabytych
w drodze komunalizacji oraz przejętych z mocy prawa, dla których nie byĘ
2,290.036,40 zł
określonewartości
80.026,20 zł
4.558,60 zł

- Przejęci e w 20I7r. dzińek w wyniku komunalizacji
- Przejęcie w 2017 r. dzińek z mocy ptawa

zł
2.370.996,20 zł

- Sprzedń działek

- 3 625,00

Razem

W Dziale ,1754" _ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŻarowa
- OT

_

Średni samochód ratownicz o-gaśniczy w ukJadzie napędowym
4x4 MAN TGM
Zakup sąmochodu w ramąch projektu ,,Zakup sprzętą specjalistycznego
do zapobiegania, lihłidacji skutków klęsk zywioiĘowych i ałarii
środowiskowych dla jednostek OSP regionu KaliŚko-Konińsbiego",
-| 798,098,74 zł
z przeznączeniem dla OSP w Golinie

-

OT _ Zestaw narzędzi hydraulic znychMKE dla OSP Węglew 4,428,00 zł
Termom odemizacja budynku garńowego OSP
Wymiana bramy garazow ej

- OT

-

- OT

- Piec

Spławie

i

-

10.000,00 zł

c.o. dla OSP Kawnice
Zakup pieca KWMSGR 25 KW dlą OSP Kawnice do ogrzewania garazu
6.500,00 zł
samochodu

bojowego

- OT

c.o. dla OSP Przyjma
Zakup pieca KWMSGR 30
samochodów

- Piec

Razem

KW dla OSP Przyjma do ogrzewania garażu
7.500,00 zł
bojowych
826.526174 zł
6

W Dziale oo801' Oświatai wychowanie
- OT

- Plac zńaw ptzy Przedszkolu ,,Baśniowy Dworek" w Golinie

Dostąwa i montąż fabrycznie rlowych urzqdzen zabawowych na plac
zabąw dla dzieci, zlokąlizowany na terenie Pąrku Miejskiego w Golinie,
przy Przedszkolu,, Baśniowy Dworek"
35.000,00 zł

W Dziale or900' Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- OT

- Oświetlenieuliczne - sołectwo Węglew

Zakup i montaz lampy solarnej 6m S3OW ze środków funduszu sołeckiego
6.500,00

- OT

- Oświetlenieuliczne - sołectwo Kawnice

- OT

- Oświetlenieuliczne - sołectwo Rosocha

zł

i

montaż 2 lamp solarrtych 6m S3OW oraz 2 lamp łtybrydowych
S3OW ze środków funduszu sołeckiego
24.999,99 zł
- OT - Oświetlenieuliczne - sołectwo Spławie
Zakup i montaż przy drodze równoległej do K92 sołectwo Spławie 2 szt.
l amp fo t ow o l t ai c zny c h (s o l arny c h) z e śr o dkow
fundus z u s ołe c ki e go
27.120,00 zł
- OT - Oświetlenieuliczne - sołectwo Głodowo
Budowa oświetlenia ulicznego -sołectwo Głodowo ze środków funduszu
sołeckiego
22.611,44 zł

Zala,p

Budowa oświetleniaulicznego -sołectwo Rosocha ze środków funduszu

sołeckiego

- OT

19.723,32

zł

- Oświetlenieuliczne - sołectwoBrzeźniak

Budowa oświetleniaulicznego kokup 20 lamp sodowych, opraw ulicznych
i wysięgników) - sołectwo Brzeźniąk ze środkowfunduszu sołeckiego
10.792,51 zł

- OT

-

Siłowni a zev,mętrzna fitness w Parku w

Radolinie

\

Budowa zewnętrznej siłowni fitness w Parku w Radollinie - realizacja
projehu pn. ,,By serca były zdrowe i szczęśliwe(siłownia plenerowa,
rajdy rowerowe i nordic walking", dofinansowanego w ramach umglvy
o udzielenie pomocy finansowej nr DR 166/2017 z dnia 29.06.20!7r.
zawartej pomiędzy Wojelvództwem Wielkopolskim ą Gminq Golina'konkurs ,,Pięlłtieje wielkopolska wieś"Qakup urzqdzen, obrzezy
b etonowych, lcrus zyw a)
32.077,67 zł
- OT - Plac Rekreacyjno-sportowy w Przyjmie
Wykonanie placu relcreacyjno-sportowego w Przyjmie realizacja
projektu pn. ,,Przyjma łqcry pokolenia", dofinansowanego w ramach
umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 116/20]7 z dnią
29.06.2017r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminq
Golina - konkurs ,,Pięlłlieje wielkopolska wieś"
31.955,98 zł
Razem

1,75.780,91zł

W Dziale ,r92l" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- OT

- Namiot z oprryrządowaniem - sołectwo Węglew

Zakup namiotu R 8x4m na alu,lux lrpl. ze środkówfunduszu sołeckiego
5.690,00 zł

- OT

- Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP w Adamowie
Przebudowa świetlicywiejsbiej OSP w Adamowie polegajqca

na wykonąniu instąlacji centralnego ogrzewania - kotłownią na paliwo
stąłe eko-groszek. Realizacja projektu wspołfinansowana ze środków
PROW na lata 20]4-2020 ną podstawie umow o przyznaniu pomocy
nr 00279-693s-UM] 5 10443/17 z dnią 19.06.20I7r. 50.359,60 zł

- OT

ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Brzeźnialłl
montażem pieca węglowego, pompy 7 grzejników c.o

- Wykonanie centralnego
Zala,tp wraz

w celu

z

wykonania centralnego ogrzałania

w

i

świetlicywiejskiej

w Brzeźniaku ze środków funduszu sołeckiego

11.988,00 zł

Razem

68.037

160

zl

W Dziale ,1926" Kultura ftzyczna i sport
- OT

- Hala widowiskowo-sportowa w Golinie

6.249.281,85 zł

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Golinie

- OT- Boisko wielofunkcyjne orazbieżniaprosta o dfugości 60 m

przy Gimnńum i Szkole Podstawowej w Golinie
Budowa boiska i bieżni o dł. 60m. Wykonanie chodnika z kostki o gr. 6cm I0,3m2, chodniką z kostki o gr. 8cm - ]39,5m2 oraz wstąwienie dwoch
3m w ogrodzeniu boiska
bram przejazdowych o wymiarach 3

x

wielofunkĘnego

- OT

,382.349,96

- Plac Rekreacyjno-sportowy w Przyjmie
Wykonanie

placu

relcreacyjno-sportowego w Przyjęnie

ze

zł

środków

zł

funduszu sołeckiego

1,

Razem

6.649.531,1,0

ocÓłnnł

13.374.524,89 .zł

17.899,29"

zl

łs

W zasobie Gminy Golina majdują się grunty o łącntej powierzchni 21t,3919 ha
ztego;
o powierzchni - 6413993 ha, z tego; grunty pod drogi
1. W m. Golina
t6,4062 ha, tereny mieszkaniowe 3.3636 ha, tereny przemysłowe
0,5970 ha, inne tereny
2,1400 ha, tereny przeznaczone pod zabudowę
zabudowane - 5,2877, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 14,7166 ha, grunty
orne - 9,2288 ha, lasy - 5,6036ha,łąki _ 4,8598 ha, pastwiska - 1,1358 ha,

-

-

-

pozostałe - I,0602 ha stanowią nieużqĄki, inne tereny komunikacyjne, grunty
ptzemlaczone pod budowę dróg publ., grunty pod wodami.
- dzińki o łącznej powierzcl,ni 2,5100 ha wykorzystywane są na targowisko
miejskie,
działka o pow. 0,1965 ha stanowi nieruchomośćgruntową zabudowaną stacją paliw - oddana w dzięrżawę - umowa do dnia 3 1 grudni a 202L roku,
- dzińki o łącznej pow. I0,I347 ha zajmuje park miejski,
- dzińkao pow. 2,9300 ha - nieruchomość gruntowa -,,stadion sportowy",
- działka o pow. I,4940 ha - nieruchomośćgruntowa zabudowana - Szkoła
Podstawowa i budynek Gimnazjum w Golinie, przejęty z dniem 01.09.2017r.
przez Szkołę Podstawową,
- działka o pow. 0,2178ha- zieleniak miejski (boksy handlowe),
Na terenie m. Golina, oprócz stacji paliw, Gmina wydzietżawia grunty pod
uprawy ołącznej powierzchni 10,9468 ha, ztego;
- dzińki o pow. 0.3963 ha - umowy dzierżawy do dnia 30.04.20I8t.,
- działki o pow. 3.5890 ha - umowy dzierżawy do dnia 3I.03.2020r.,
- dziaki o pow. 6.9615 ha - umowy dzieżawy do dnia 30.06.2020r.,
grunt pod parking - a,020I ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.202Ir.) oraz
grunt pod garaż- 0.0012 ha (umowa dzierżawy do dnia 30.06.2020r.).

-

Gmina Golina jest właścicielemgruntów na terenie m. Golina, które przekazane
zostĘ
uzytkowanie wieczyste osób fizyczrlych; ptzeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe - 2,4999 ha, pawilony handlowe - 0.03100 ha oraz
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. 0,2880 ha.

w

o powierzchni - 14619926 ha, z tego; grunty pod drogi
89,2549 ha, tereny mieszkaniowe 0.1330 ha, tereny przemysłowe
0,0711 ha, inne tereny zabudowane 4,8484, tereny rekreacyjnowypoczynkowe
0,6800 ha, grunty orne 25,2098 ha, lasy
8,2809 ha,
łąki 8,0907 ha, pastwiska * 1,8235 ha, pozostałe - 8,6003 ha stanowią
nieuzytki, grunty ptzeznaczone pod budowę dróg publ., grunty pod wodami,
grunty zadrzewione, sady.
- w m. Adamów i Adamów Kol.- nieruchomościdrogowe o łąĆznej powierzchni
2. W gminie Golina

-

-

-

-

-

1,8500 ha,

- w m. Barbarka - nieruchomości drogowe o pow. 0,7688 ha, nieruchoąość
zabudowana świetlicą-dziŃka o pow. 0,100 ha - wykorzystywanaprzez Radę

Sołecką,

:§F

- w m. Bobrowo - nieruchomościdrogowe o pow. 2,1400 ha,
- w m. Chrusty - nieruchomościdrogowe o pow. I,4400 ha,

- w m. Brzęźniak -

nieruchomości drogowe

o pow.

3,5675 ha, dziŃka

o pow. 0,0543 ha, oddana w uzytkowanie wieczyste,
- w m. Głodowo - nieruchomościdrogowe o pow. 1,0011 ha,

- w m. Golina Kol. - nieruchomości drogowe o pow.7,1800 ha, działkę
o pow. 1,1600 ha zajmuje las, działki o łącmej pow. 6,1200 ha oddane

9

w

-

dzierżawę umowy do dnia 30.04.2018r., dwie łzińki o łącmej pow.
1, 1 700 ha ptzemtaczone pod dzierżawę (brak dzierżawcy),
- w m. Kawnice nieruchomości drogowe o pow. 0,8725 ha, działka
o pow. 0,3447 ha z ptzeznaczeniem pod parking przy cmentarz;tl, zabudowana
masźem telefonii komórkowej,
- w m. Kolno - nieruchomości drogowe o pow. 5,3500 ha,
- w m. Lubiecz - nieruchomości drogowe o pow. 1,1400 ha, pow. 4,7300 ha
stanowią tereny rolne, zlłórych4.5100 hazostaĘ wydzierżawione - umowa do
31.I2.20I8r., działkę o pow.0 ,2200 ha zajmuje plac zabaw d|a dzieci,
- w m. Myślibórz nieruchomości drogowe o pow. 6,4500 ha, dzińkę
o pow. 0,2500 ha zajmuje łąka, przeznaczeniem pod dzierżawę (brak
dzierżawcy),
- w m. Prryjma - pow. 5,3700 ha ząmują nieruchomości drogowe, na dziŃce
o pow. 0,7100 ha, majduje się budynek szkoĘ podstawowej,
- w m. Radolina pow. 5,2300 ha stanowią nieruchomościdrogowe,
na dzińce o pow. 0,7500 ha usytuowany jest budynek szkoĘ podstawowej,
natomiast na działce o pow.0,3700 ha boisko szkolne, powierzchnię2,7l00ha
zajmuję park,
w m. Spławie nieruchomości drogowe zajmują pow. 8,3600 ha,
na działce o pow. 0,0800 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole
podstawowej,
którym zagospodarowane jest 1 mieszkanie socjalne,
na dzińce o pow. 0,6800 ha wybudowany jest plac zabaw dla dzieci,
powierzchnię 0,1333 ha zajmuję teren hydroforni wraz z ptzepompownią,
grunty rolne o pow. 1,3600 ha oddane w dzierżawę do dnia 28.02.201,8r.,
natomiast grunty rolne o łącmej pow. 1,9300 ha w dzierżawie do dnia
3I.03.2020r.,
- w m. Rosocha i Rosocha Kol._ nieruchomości drogowe o pow. 6,9014 ha,
działki o pow.0,069a ha zajmujątereny rolne, powierzchnię 0,0860 ha stanowią
tereny po zbiornikach wodnych )
- w m. Sługocinek - nieruchomościdrogowe o pow. 7,8046ha,
_ w m. Węglew pow. 6,2288 ha stanowią nieruchQmości drogowe,
na działce o pow. 1,5900 ha usytuowany jest budynek szk§Ą podstawowej,
natomiast na dzińce o pow. 0,1600 ha budynek przedszkola, na dziŃce
o pow. O,z5}}hanajduj.iię
- w m. 'Węglewskie Holendry nieruchomościdrogowe zajmują pow.
8,6500 ha, na dzińce o pow. 0,7100 ha usytuowany jest budynek po byłej szkole
lokale mieszkafne,
podstawowej,
ktorym zagospodarowane są
grunty rolne ołącznej pow. 2,4300 ha oddane w dzierżawę do dnia 30.04.2018r.,
natomiast grunty o Łącznej pow. 4,3 1 00 ha w dzierżawie do dnia 3 L .03 .2020r .
_ w m. Myśliborskie Holendry _ nieruchomości drogowe o pow. 3,4200 ha,
- w m. Kraśnica- nieruchomościdrogowe o pow. 5,5302 ha,

z

-

w

hyOrofornia,

;

4

w

Na terenie gminy Golina w uzytkowanie wieczyste przekazane zostĘ grunty
o łącznej powierzchni 0,7743 ha, tj. w obrębie Spławie; Kółko Rolnicze o pow.
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0,0557 ha, spółce cywilnej TRUCK
osobie flzycznej - 0,0543 ha.

BP o pow. 0,6643 ha i w obrębie Brzeźniak

wykaz budynków komunalnych

i lokali

mieszkalnych (komunalnych

i socjalnych) na terenie miasta i gminy Golina

_
Budynek wielorodzinrry przy u|. PIac Kazimierza Wielkiego 15 10 lokali
mie szkalnych (wszystkie lokale zago spodarowane/wynaj ęte)
t2 lbiblioteka/ 2. Budynek wieloro dzinrry przy uI. PIac Kazimierza Wielkiego
2 lokale mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynaj ęte)
4 , 4 lokale
3. Budynek wieloro dzimy prry u!. PIac Kazimierza Wielkiego
mieszkalne (wszystkie lokale zagospodarowane/wynaj ęte)
_ 4lokale mieszkalne (wszystkie
4. Budynek wielorodzinny przy ul. 1 Maja t
lokale zagospodarowane/wynaj ęte)
_
socjalny wynajęty
5. Budynek po Szkole Podstawowej w Spławiu 1 lokal
o pow. 53,g! Ń 1porostała pow. ok.150 m2 do zagospodarowania)
_ 4 lokale
6. Budynek po Szkole Podstawowej w Węglewskich Holendrach
m'do
socjalne wynajęte o łącznejpow. 207,56 m'(pozostńapow. ok.150
1.

zagospodarowania)
7. Stadion

ul. Kusocińskiego w Golinie

-

1 lokal socjalny o pow. 40,6I

m2

(brak lokali do zagospodarowania)

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100
Stan na
31.12.2016r.
3.500,00
430.306,70
3.013,99

Dzial
600
750
751
754
851
900
921
926

5.2I1.09
9.604,0l

Razem

Zw

ię|<szen

ia (zm

n

%

Zwiększenia
15.084,93

9.246,04
10.635,75

86.379,93

34.62I,88
13.659,50

6.453,64
544.469,36

88.539,11

iej sze nia) wa

Stan na
31.12.2017r.
3.500,00

Zmniejszenia
|0.393,24

,u
,.

4.4|3,09

5.ż9I,0I
14.806,33

434.998,39

t2.269§
10.635"75

798,00
44.żż5,89
100.039,43
11.744,65
618.202,14

rtościpozostaĘch środków trwaĘch

Dział750

:

projektora
Zwiększenia na kwotę 15.084,93 zł dot. zakupu między innymi;
do Óbsługi Rady trłiejskiej, switcha do serwera,2 urządzen wielofunkcyjnych,
Zfuzęsełobrotowycrr, roteia, 3 monitorów, drukarki laserowej, 7 UPS_ów,
sprzętu
Zmniejszenia ni kwotę 10.393,24 zł dot. likwidacji rusego
i wyposazenia.
11
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Dz.75t - Zwiększenie nakwotę _ 9.246104 zł, dot. zakupu urn wyborczych,
Dz.754 - Zwiększenia nakwotę - 10.635o75 zN, dot. zakupu piły oraz hooliganu
dla oSp Węglew, podkrzesywarki dla OSP Golina, prostownika dla OSP
Ptzyjma, muridurów wyjściowych dla OSP Węglew zę środków funduszu
sołeckiego, krzesła obrotowego dla Straży Miejskiej

Dz.851

-

nietrwĄ.h.
Dz.900 Zwiększenia na kwotę 34.62!,88

przedmiotów

-

nlfiYch

Zmniejszenie na kwotę 4.4l3r}g zł, dot. likwidacji

i

urządzenia wielofunkcyjnego

odpadami,

zł dot. zakupu

między innymi:

monitora dla stanowiska ds. gospodarki

sołectwo Spławie (wygrana w konkursie),
_ parasola kńadrato*.go, grilla gazowego, stojaka rowerowego, 8 Ęl, ławo_
stółow i roll_up _ sołectwo Spławie _ rea\izacja projektu pn. ,,Dziedzictwo
i tradycja sercem integracji",
- urządzenia ORBITREK z oprzyrządowaniem, tablicy z regulaminem
, prr"^aczenlem na wyposazenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa
Golina Kolonia ze środków funduszu sołeckiego,
prasy nożnĄ
- urządzeń siłowni zewnętrmej, tj. I<rzesła do wyciskania,
, prri^uczeniem na dopos ńeńe placu rekreacyjnego _ sołectwo Myślibórz
ze środków funduszu sołeckiego,
_ namiotu imprezowego pnBmulł Z pokryciem i 10 kpl. ławo_stołów

_

k^aruzeti Wzyżowej i kosy Harder

-

z wyposażeniem ną rzecz integracji i promocji sołectwą Radolina",
Dz'.§zt - Zwiększenia nakwótę _ rr.osg,sg zł, dot. zakupów w ramach funduszu
sołeckiego, a mianowicie:
- 10 kpl. ławo-stołów- sołectwo Myśliborz,
- 16 kpl. ławo-stołów - sołectwo Rosocha,
- basenu jednokomorowego - Sołectwo Radolina,
- warników do wody - sołectwo Barbarka,
głębinowej dla
Dz.926 - Zwiększenia nakwotę _ 5.291,0I zł, dot. za\uplpomĘy
boiska ORLIK
LZS w Golinie oraz 2 bramek do piłki nożnej na Wypos

ń"*

w kawnicach.
łYartościniematerialne

3l,.l2.20t6r.

Razem

ia (zm

n

iej sze nia) wa

umorzone w 100%
Zmniejszenia

Zwiększenia
9.877,28
9.877,28

146.877,55
146.877,55

750

ię|<szen

-

prawne

Stan na

Dzial'

zw

i

rtościniem

ate rial

29.523,86
29.523,86

Stan na
31.12.ż017r.
|27.230,97
I27.230,97

nych i prawnych

:

Zwiększenia na kwotę 9.877 r28 zł dot. zakupu programu OFFICE 2016,
zintąrowanego systemu ochrony antywirusoy.j kAspERsky, programu
S

TATL

ooK

do

zł ządrani a infra

jtrukturą (zasob ami informaty cznymi).

I2

Zmniejszenia na kwotę 29.523186 zl dot. wyksięgowania Z ewidencji,
* *ynitu weryfikacji konta 020, programów ochrony antywirusowej, które
utraciĘ wazność.

Inwestycje rozpoczęte
Według stanu na dzień 31 grudn ia 20t7 roku wartoŚĆ inwestycj i rozPoczęłch
wynosi 1.57 1.937 169 zl z tego
- i .zt s .s I 6,7 8 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
Budowa sieci kanalizacyjno-sanitamej w Golinie,
1 8.355,23
Dokumentacjanabudowę ulic w Golinie,
142.455,92
Przebudowa budynków komunalnych,
3.660,00
Rozbudowa Przedszkola w Golinie Filia w Kawnicach,
64.66o,0o
Budowa chodnika Węglew Kolonia _ Konin,
33.210,00
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej
47,545,26
na terenie K OSI,
900,00 zł Wykonanie dokumentacjizakrycia rowu m. Głodowo,
900,00 zł W}konanie dokumentacji zal<ryciarowu m. Golina,
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
492,§0
publicznej na teńnie K oSI, wymiana wiaty przystankowej
prry u!. Poniatowskiego w Golinie,
Śt*or".rrie zintegtowanego systemu komunikacji
492,00
publicznej na terinie k osl, przebudowa ściezkirowerowej
ul. Kusocińskiego w Golinie,
Realizacja projektu pn. ,,Instalacje systemów odnawialnych
39.824,30
źródełenergii na terenie gminy Golina",
Realizacja projektu pn. ,,Zagospodarowanie ptzestrzeni
3.926,20
publicznej budowa miejsc rekreacji" _ budowasiłowni
zewnętrznych w miej scowo ściachRos ocha; Adamów
i
;

_
_
_
-

ń
ń
ń
ń
ń
ń

-

ń

-

ń

_

ń

-

ń

Golina-Kolonia.

i

,

Majątek Miejskiego ośrodkapomocy społecznej w Golinie
Rok 2016
Wańość
umorzenia

IV

Maszyny, utządzeniai apuaty
ogólnego zastosowania
VIII Narzę dzia, przytządy, ruchomości

13

Wartość
umorzenia

57.083,43

57.083,43

57.083,43

57.083,43

lż.224,87

12.224,87

12.224,87

12.224,87

Pozostałe środkitrwałe umorzone w 100 %
Rok
Pozostałe środki trwałe

wartości niematerialne
i

prawne

2016

Zwięl<sz.

Zmniejsz.

Rok 2017

86.325,87 3.779,00 -

90.t04,87

16.399,84 1.000,00 -

17.399,84

Zakupz

Komputer Lenovo ALL IN ONE 2.200,00
Drukarka HP LJ ProM4O2dne 960,00
Drukarka HP DJ
619,00
3.779,00

GT5820

MIKROSOFT OFFICE 2016

PL

Zobońązania niewymagalne

-

MIENIE JEDNOSTEK

1.000,00

5.300,32

oŚwrłrowYcH

NA DZIEŃ st.tz.zotl
,:'...

Rok 20l6

wartoś! '.
uńorzenil l

''].,..,,,,,,...'..,,

'T}ział']

I Budynek
II obiektv

inłnierii ladowei

,,.. ,,,
::|::,: ,:

ogólnego zast.
Y I U r ządzenia

,..

801

te

chn

7.600.350,62

2.816.840.70

74.245,14

23.38,7,28

74.245,14

26.728,32

281.850.96

224.5l3,93

aĘ
14.172,82

14.172,82

141,12.82

14.172.82

7.000,00

1.470,00

7.000,00

2.730.00

61.182.78

31.225,90

l44.131,26

l21.638.84

5.507,7l

1.08ó.011.52

8.121.750,80

3.206.624,61
1.235.623,79

iczne

011

3.47

Konto 013 Pozostałe środkitrwałe
Konto 014 Zbiorv biblioteczne
Konto 020 Wartości niematerialne
prawne

617.350,90

617.350,90

l.ż35.623,79

5.065,96

l35.065,96

378,222,45

39.067 ,51

39.06,7 ,51

13

i

,f:§,,',,,.,,,,111],,,l: l::,.l_:

.,,:,

:...:..:.:..:..:

378.222"45
45.904,96

45.904,96
'.]:]

,:l.!

, ...|:.::|':...a

7:91],: :1

\ryowA,] (Ar'rZlY|Q§,::::l;,l-!,

l.,]l:,l:l]']]'

1,:,|

:',.,:'],,]]:]]

927.855,75

308.874,95

927.855,75

1.0l5,8l0,70

188.348,03

1.015.810.70

l83,564,4,7

l28.648,88

l83,564,47

141,498,48

osólneso zast.

l7.287,70

l7.287,70

17.287,70

l7,287,70

Urządzęnia techniczne
VIII Narzędzia. przwz. ruchom. i wypos.

l6.500,00

12,237,50

16.500,00

14.157,50

9.808,80

9.808,80

9.808.80

9.808,80

2.170.827,42

665.205.86

2.170.827,42

728.568,22

407.706,07

407,706,07

5I7.429,05

517.429,05

50.708,23

50,708,23

72.616,70

72,616,70

15,571,62

15.511,,62

20.225,62

20.225,62

I Budynęk
II obiektv inzynierii lądowei i wodnei
III Kotłv i maszyny energeWcme

IV Masąmy, urządzenia i apuaty
YI

801

..

§ć.l,biutto,,,

.,|,|":,..

1,0l5.755,52

VIII Narzędzia, prryrządy, ruchomości i
wvoosażenie

RAZEM KoNTo

;',,'

3.3I8.906.97
i wodnei

apar

,,',lRok2fr17'.
] .,.:i]::. ,.,.

III Kotłv i maszvnv energetyczne

IV Maszyny, urządzenia i

'

RAZEM KoNTo 01l
Konto 013 Pozostałe środkitrwałe
konto 0l4 zbiorv biblioteczne
Konto 020 Wartości niematerialne

i

Drawne

nAinm'ŚnoT}K1TRwĄi,p'::l::l'.

:,

l4

332.0,73,47

żt1,1ąz,zl

rAWÓWa i§2§3 fi
I Budynek
II Obiekty

801

011

konto 013 pozostałę środkitrwałe
Konto 014 Zbiory biblioteczne
Konto 020 Wartości niematerialne
Drawne

Zao|ęcze kulturalno-arWstycznę

Il ObiekW inłnierii lądowei i wodnei
III Kotły i masąmy energetycale

VIII Narzędzia, prryrządy, ruchomości i

9t7 066,87

427.324,48

275.9l8.98

275.9l8,98

30,7.681,36

307.68I,36

25,919,,74

25.9l9.74

33.242,89

33.242,89

l 1.160,68

l 1.160.68

11.525,03

11.525,03

:'.,,.,..,,l.'l'l]:,.""",

011

671.121,40

l53.429,6ż

671,121,40

l70.20I.06

8l5.625,8,7

162.404,80

8l5.625,87

178.695,40

25.500,00

9,l80.48

153.656,70

l53.656,70

8.032,9ż

l53.656,70

l53.656,70

l 1.670,00

l 1.670,00

5.000,00

4.083,66

1

1.670,00

4.583,70

8.999,00

839.92
39.431,82

1.723.605,37

531.909,48

1.732.604,37

568.259,08

350.440,49

350.440,49

378,365,45

3,78.365.45

14.081,2l

14.081,2|

22.362,14

22.362,I4

47,986,37

47.986,37

48.982,37

i

I Budynek

III Kotły i masąmy energetyczne

IV Masąmy, wządzenia i aparaĘ
ogólnego zast.
VIII Narzędzia, prryrądy, ruchomości i
wvnosa,żenie

RAZEM KoNTo 011
konto 0l3 pozostałe środkitrwałe
Konto 020 Wartości niemat, i prawne

ll..:...l,il:'.l,.':

92.394,99

91.168.79

92.394,99

9l,3,74,35

l90.932,33

163.230.42

l90.932,33

l65.485,10

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

41.9I9.78

41.9l9,78

4t.9l9.78

41.9l9"78

328.747,10

299.818,99

328.747,10

302.279,23

l94.036,88
5.562.0ż

l94,036.88

l98.563,98

l98.563,98

5.562,02

5.89,7.02

5.897,02

,l.:::l.]

GIMNAZJUM GOL] NA
I Budrłrek

4.281..443,65

1.611.073,58

281.850,96

2l9.3l8,29

98.177,39

94.760,49

4.661.466,00

1.925.152,36

Koth i maszyny energetyczne

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
WvDos.

RAZEM KoNTo 011
konto 0l3 pozostałe środkitrwałe
Konto 014 Zhiory biblioteczre

582.61 8,55

582.618,55

l35.2,77,6"I

l35.277,67

25.166,10

25.166,I0

i

Drawne

§ROnKt,Tl

48.982,37
].',":449

OLE'GOLINA],'':,:

P]AI,7.;F,]VI

1.670,00

5.000,00

y.

Konto 020 Wartości niematerialne

1

41031,40

Konto 014 Zbiorv biblioteczne

801

",l"l:,,",]]],]j],,]i-

38.631,,78

konto 013 pozostałe środkitrwałe

III

14.6żż.1l

41.031,40

wwosażenie

801

4l2.,702,37

403.496,76

8,76

VII Środki transpoltu

ru

449,6l

]

9|7.066,87

techniczne

prawne

.l,i

40 61,7,26

25.500,00

ogólnego zast,

Konto 020 Wartości niematerialne

l.lll.l l

12.794,39

IV Mas4my, wządzenia i aparaty

RAZEM KoNTo

:

,,

I Budynek

801

.,.{;;..]l

40.617,26

INA,,,.,',

Y I U rządzenia

],....1',,,,.

390.702,37

i

(I,TRWAŁ-!.,' ,

.l1.:,,

876.449.6l

irułnierii lądowej i wodnej

RAZEM KoNTo

t,,.,1,.,,

'.:.

,

.:

15

743.06

204:46t"00

750

VtI Środki transDortu

l95.200,00

195.200.00

l95.200.00

195.200,00

RAZEM KoNTo

l95.200.00

195.200.00

l95.200.00

195.200.00

01 1

Konto 013 Pozostałe środkitnvałe
Konto 020 Wartości niematerialne

8,7.,7l7

12;788.53

72.788.53

12,98,7.53

i

n,i]Żh,M"śń'nńlrł'"fpŃ,iI.,§,"',,,,,",::

Z

8,7.7|7,50

96,103,90

:,:,,",

::::,,::,::":

,. :l

,:.

do SzkoĘ Podstawowej w Golinie

12.987.53

1

dniem 0I.09.20I7t. mienie Gimnazjum

w Golinie zostńo

ptzekazane

Informacj a dot. nviększenia (zmniej szenia) wartości mienia
na dzień 31.12.2017r.

SP GOLINA

-

4.661.466,00 (mienie Gimnazjum)
15.222,91 (protokół kasacyjny- kserokopiarka
KONTO 011 - Zmniejszenia
i obieraczka do ziemniaków) - dot. mienia Gimnazjum,

KONTO 011 - Zwiększenie

-

KONTO 013

-

-

82,277,60 (dmuchawa, anĘrama, grzńka
do patelni, komputery, basen do sali sensorycznej, rowerek stacj., wyposaz.
gab. higienistki, tablice interak|ywne, drukarka, laptopy, projektory, pomoce

Zwiększenie

dydabyczne ),
KONTO 013 - Zwiększenie
Gimnazjum,

KONTO 013

-

-

6.947,97 (regał, projektor, kosiarka) - dot. mienia

-

Zmniejszenia

53.571,23 (protokół kasacyjny - likwidacja

mebli i wyposazenia ) - dot. mienia Gimnazjum,
KONTO 014 - Zwiększenie - 52.252,73 (książki do biblioteki, podręczniki)
59.935,78 (książki do biblioteki, podręczniki,
KONTO 014 - Zwiększenie
darowimy ksiązkowe) - dot. mienia Gimnazjum,
KONTO 014 - Zmniejszenia 4.309,69 (protokoł kasacyjńy - likwidacja
zriszczonych ksiązek ) - dot. mienia
KONTO 020 - Zwiększenie - 2.390,62
i
'
KONTO a20 - Zwiększenie _ 738,00 ( program) - dot. mienia Gimnazjum,
21,457,27 (protokół kasacyjny_ programy)
KONTO 020 - Zmniejszenia
- dot. mienia

-

-

Gimnazjum,
(programy),

!

_
Gimnazjum.

*

SP KAWNICE

_ Zwiększenie _

109.722,98 (tablice, gablota, szafy, 1upt6py,
tablice, zestawy multimedialne, ekrany, komputery, kosiarka, pralka,
odLllrzacz),
KoNTo 014 - Zwiększenie - 21.908,47 (ksiĘki do biblioteki, podręczniki),
KONTO 020 - Zwiększenie - 4.654,00 (programy).

KONTO

013

PRZYJMA
KoNTo 013 - Zwiększenie
SP

-

31762,38 (komputery, kosiarka, lodówka, laptop,
tablica rozkładu zajęć, rcgń, kserokop iarka, wypos. gab. higienistki,
I6

l03,90

96.

tablice interaktywne)
KONTO 014 - Zwiększenie
KONTO 020 - Zwiększenie

SP

-

5 (książki do biblioteki, podręczniki),
364,35 (program).

7.

3 2 3, 1

RADOLINA

KONTO 011 - Zwiększenie - 8.999,00 (traLłor-kosiarka),
KONTO 013 - Zwiększenie _ 27.924,96 (komputery, meble, tabl\ca,laptop,
mikroskop, tablica multimedialna),
KoNTo 014 - Zwiększenie - 8.280,93 (ksiązki do biblioteki, podręczniki),
KONTO 020 - Zwiększenie 996,00 ( programy).

-

PRZEDSZKOLF

-

4.527,10 (kuchnia gaz-e\ekt, robot kuchenny,
013 _ Zwiększenie
s ensoryczne kwadraty, drukarka, niszczarka, tab et).
KONTO 020 - Zwiększenie 335,00 ( programy )

KoNTo

1

-

CUW GOLINA

KoNTo

013

dYski
- Zwiększenie - 8.386,40 (niszczarka,monitory, komputer,

do komputerów),
KONTO 020 - Zwiększenie

2.

-

199 (program antywirusowy),

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Golina

dziŃąą2 instytucje kultury, a mianowicie

:

- Dom Kultury w Golinie
- Biblioteka Publicznaw Golinie

Majątek Domu Kultury w Golinie
i]

I

Budynki
w tym:
- Świetlica
- Świętlica
- Świetlica
- Świetlica

w
w
w
w

Barbarcę

Kolnie

Węglewie

Myśliborzu
IV Maszyny iutządz.

i

aparaty ogóln.zast.
VIII Narzę dzia, przytządy,
ruchom. i wyposaz.

Razem

Rok 2017

Rok 2016

Opis mienia

Wartośó
brutto
577.983,23

Wartość
umorzenia
346.789,94

Wartość
brutto
577.983,23

Wartość
umorzenia
404.588,26
-,a

l58.767,62
28.4I0,93
t9I.I58,47

95.260,57
I7.046,56
114.695,08

158.767,62
28.4I0,93

al11.I3'I,33

1^

l9.887,65
l33.8l0,93
I39.752,35

1,99.646,2I

l19.787,73

t9I.158,47
I99.646,21

3.279,99

3.279,99

3.279,99

3.279,99

79.874,56
66t.137,78

43.585,23
393.655,16

79.874,56
66t.137,78

48.563,46

I7

456.43t,7t

Pozostałe środkitrwałe umorzone w 100 %

Rok 2016

Zwię|<sz.

Zmniejsz. Rok 20t7

Pozostałe środkitrwałe 1 13.938,14

-

1I3.938,I4

wartości niematerialne
i

-

6.452,6I

prawne

6.452,61,

Zobowiązania niewymagalne, I.620,70

Barbarka

Na podstawie umowy
vżryczęniaz:.
Gmina Golina

Węglew

OSP Węglew

Myśliborz

OSP Myślibórz

Kolno

Osoba ftzyczna

Świetlice

Okręs

uĘczetia

15.01 .2009 r.

do 14.01.2018r.
19.01.2009 r.
do 18.01.2018r.
19.01 .2009 r.
do 18.01.2018r.
30.0t .ż009 r.
do 13.1,2.2019r.

Własność
Gmina Golina

OSP Węglew
OSP Myślibórz
Osoba ftzyczna

Majątek Biblioteki Publicznej w Golinie
Rok 2016

Opis mienia

I Budynek

IV Maszyny iurządz.

i

38.646,00
20.000,00

38.646,00
20.000,00

38.646,00

38.646,00
20.000,00

aparaty ogóln.zast.

Razem
]1

Rok

2016

pozostałe środkitrwałe

Zwięlr<sz. Zmniej.

s
Rok 2017

umorzone w 100 %

53.523,32

53 523,32

Zbiory biblioteczre
umorzone w 100 %

I92.I78,t0

I92.178,10

18

Wartości materialne i prawne
umorzone w 100 %
Zobowiązania niewymagalne
3.

14.180,30

-

14.180,30

2.166,22

UDZIAŁ GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Na

dzień 3I.I2.20I7r., Gmina Golina posiada

966.299,6l zł,itak:

udziĘ w

łącznej kwocie

o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu,
ul. Wrocławska 7IA, - 582 udziaĘ o wartości 587.108,75 ń,
- w Miejskim ZakJadzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z o.o.

-w

Spółce

z

w Koninie wkład pienięzny, stanowiący 5 udzińów o wartości 5.000,00 zf,. oraz
udziaĘ w kapitale zal<ładowym społki Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Golinie - 748 szt. o wartości 374.190,86 ń.

-

CZĘŚCIt
POZOSTAŁE MINIE KOMUNALNE
W

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 20t7 roku komunalizowano
nieruchomości na łącznąkwotę 80.026120 zł, amianowicie:
1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.I.57.2016.6 z dnia
30.03.2017r. dzińki w obrębie Węglew, oznaczone nr geodez.
- 906ll o pow. 0.2495 ha na kwotę II.477 ,00 ń,
- 907 o pow.0,29l2ha, na kwotę 13.395,20 zł,
otr<resie

- 908/1 o pow. 0,7923 ha na kwotę 36.445,80
- 909 o pow. 0,2879 ha na kwotę 13.243,40
- 910 o pow. 0,1119 ha na kwotę 5.147,40

ń,

zł,
zŁ.

l

\

2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.1.2|2.2017 .4 z,dnia
3I.07.20l7r. dzińkę w m. Golina, oznaQzoną nr geod.I078l4 Ó po*. 0,0069 na
kwotę 317,40

zł.

;

roku;

styczrr ia20l7 roku do 31 grudnia 2017
1. Nabyto dziaki zmocy prawa w oparciu o art.98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami na łącntą kwotę 4.558,60 zł.
al. w obrębie Spławie, ozn. nr geodez. 68814, o pow. 0,0235 ha na kwotę
1.081,00 zł,
b/. w obrębie Węglew, oznaczone nr geodez.
- 29514, o pow. 0,0194 ha na kwotę 892,40 ń,
- 29512, o pow. 0,0158 ha na kwotę 726,80 zł oraz
- 261,1n, o pow.0.0404hana kwotę I.858,40 ń

W okresie od

1

19

ł'
".

2. Zbyto dziaŁkinaŁącznąkwotę 3.625,00 zł, amianowicie;
al . w obrębie Radolina dzińkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, ozn. rr
geodez. l59l25 o pow. 0,0007 ha na kwotę 3.220,00 ń,
b/. w m. Golina dzIńkiptze7rlaczone pod budowę garaży, ozn. nr geodez.
- 90lt5 o pow. 0,0032ha, nakwotę 12,80 ń,
- 90116 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 zł,
- 90lI9 o pow. 0,0031 ha, na kwotę L2,40 ń,
- 90120 o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 ń,
- 9012| o pow. 0,0031 ha, na kwotę 12,40 ń,
- 90123 o pow. 0,0031 ha, na kwotę t2,40 ń,
- 90124 o pow. O,a}3zha,nakwotę 12,80 zf. oraz
- I078l4 o pow. 0,0069 na kwotę 3I7,40 ń, zprzeznaczeniem na poszeruenie
nieruchomości.
Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własnośćjednostki na dzień
3I.12.2017 r.

Jedn.miary Ilość

Wvszczególnienie
Długośćsieci wodociągowei
Długośćsieci kanalizacyinei
Drogi gminne

km
km
km

I7I,25
2I,34

I66

ostatniego sprawozdania długośćsieci wodociągowej zwiększyła się
z 169,93 km do I7I,25 km, w związku z wybudowaniem i oddaniem
do uzytkowania w roku 2017 nowych prryłącry wodociągowych do działek
budowlany ch o Łącznej długości1 3 17 mb tj.I,32 l<rn ztego:

Od

- w m.Węglew -Kolonia
- w m. Spławie
- w m. Myślibórz
- w m. Przyjma
- w m. m.Golina- Kolonia
- w m. Kraśnica

i sieci

406
102
150
250
|79
230

mb
mb
mb
mb
mb
mb

zbiorowego zaopńrzenia

!
]l

w wodę i

zbiorowbgo
odprowadzania ścieków znajdujące się na terenie Gminy Golina, zostĘ oddgne
do uzywania i pobietania pozytków Za|<ładowi Usług Wodnych w Koninie umowa dzierżawy z dnia 1 lipca 20I5t., zawarta na czas określony,tj. do dnia
30.06.2018r., która jest corocznie aneksowana, zuwaginazwiększenie długoŚci
sieci. Za dzierżawione lrządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz
za nieruchomości, na których te urządzenia są zlokalizowaną dzierżawca płaci
Gminie Golina czynsz dzierżawny wg stawki za I mb w kwocie 0,I0 ń.

IJrządzenia

ż0

cz4ścnI
zoBowIĄzANIA

I

NALEzNoścr

Nalezności i zobowiryania Gminy Golina na dzień 3I.I2.20l7 r. wynoszą;
Wyszczególnienie

Zobowiązania

Należności

Jednostki budzetowe
2. Instytucie kultury

2.465.718,27

Razem

2.465.718,27

1.

1.309.617,09
3.786.92
1.313.404.01

0

Na zobowiązania składają się w szczegóIności:
- zobowiązania wobec pracowników, US i ZUS oraz nieuregulowane faktury
i rachunkizamateriaĘ i usługi.
Na nalezności składają się między innymi
- nalezności z $llŁtl podatków i opłat lokalnych, nieściągniętenalezności
od dłuzników alimentacyjnych i z Stlłu świadczonych usług i nałożonych
mandatów karnych.
:

Dochody ze składników majątkowych ( § 0750)

kozdz.01095
Rozdz.50095
Rozdz.70005
Rozdz. 90095
Razem

-

1.508,57
4.965,4I
70.077,85

-

Wpływy zauSkowanie wieczyste (§
Dochody ze sprzedazy (§

0770)

11.968,80
88.520,63 i

0550)

wieczystego w prawo własności(§0760)

}

i,

7.a82,05

-

37.040,00

:

i"n

-

47.760,00

'5s

-,j--h#GoLlNy
Mtrl§ofll Durczyrtski

2I

