UCHWAŁA NR 85. 33 .2017
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatowego obejmującej okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, z późn. zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatowego obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku w skład której wchodzi :
1) wykaz przysługujących Powiatowi Opatowskiemu praw własności, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) wykaz przysługujących praw posiadania do nieruchomości oraz wykaz innych niż własności praw
majątkowych przysługujących Powiatowi Opatowskiemu, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3) wykaz zmian w stanie mienia powiatu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, stanowiący
załącznik Nr 3 do uchwały,
4) wykaz dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonania posiadania, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Mieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/podpisy członków zarządu/

Załączniki do uchwały Nr 85.33.2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 24 marca 2017 r.
Załącznik nr 1
Wykaz przysługujących Powiatowi Opatowskiemu praw własności z podziałem na poszczególne środki
trwałe (art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych)
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

JEDNOSTKA
MIARY

I.

Środki trwałe
Grupa 0-Grunty ,w tym:

ha
ha

użytki rolne
grunty leśne
grunty zabudowane i zurbanizowane

ha
ha
ha

20,0248
33,2575

265
1522

użytki ekologiczne
tereny różne
nieużytki
grunty pod wodami
Grupa I Budynki i lokale, w tym:
budynki niemieszkalne, w tym

ha
ha
ha
ha
szt.
szt.

5,2200

73

0,7800
104
94

11
76 515
61 406

budynki przemysłowe
budynki transportu i łączności

szt.
szt.

3
-

25
-

budynki handlowo-usługowe

szt.

-

-

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

szt.

27

671

budynki biurowe
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
budynki oświaty
budynki nauki i kultury
budynki sportowe
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
rolnictwa
inne budynki niemieszkalne
budynki mieszkalne
lokale niemieszkalne
lokale mieszkalne
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

7
2
13
2
11

4 310
8 805
23 903
5 133
342

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

29
8
2
x

18 217
15 070
39
25 252

kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

szt.

-

-

rurociągi ,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
infrastruktura transportu, w tym:

szt.
szt.

x
-

5 277
-

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe

ha

28,5092

16 280

1.

2.

3.

Art.267 ust.1 pkt 3a uofp
Prawo własności
jednostki budżetowe
ILOŚĆ
WARTOŚĆ
[j. m]
[w tys. zł]
87,7915
103 638
59,2823
1 871

szt.

-

szt.

-

-

szt.
szt.

-

-

szt.
szt.
szt.

2
-

102
3 593

4.

drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub
podwieszanych
drogi lotniskowe
mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne
i podziemne
budowle wodne, z wyjątkiem melioracji
melioracje podstawowe i szczegółowe
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej
i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
Grupa od III do VI- Maszyny i urządzenia

szt.

-

4 876

5.

Grupa VII-Środki transportowe

szt.

-

3 517

6.

Grupa VIII-Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie

szt.

-

9 609

7.

Grupa IX inwentarz żywy

szt.

-

14

II.

Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie

-

67 165

OGÓŁEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

-

x

188 819

Załącznik nr 2
Wykaz przysługujących praw posiadania do nieruchomości oraz wykaz innych niż własności praw
majątkowych przysługujących Powiatowi Opatowskiemu (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach
publicznych)
1. Powiat Opatowski przekształcił Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TOP MEDICUS Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, w której
jest jedynym udziałowcem; posiada 8457 udziałów o wartości po 500 zł każdy na łączną kwotę 4 mln 229 tys. zł
(słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
2. Powiat Opatowski korzysta z prawa użytkowania wieczystego gruntów w m. Ożarów o pow. 0,0882 ha
i wartości 7 tys. zł, nabytego od Gminy Ożarów na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” Nr 882/2016 z 14
kwietnia 2016 roku.
3. Powiat Opatowski nie korzysta z innych niż prawa własności praw do nieruchomości, tj.: z ograniczonych
praw rzeczowych w szczególności z użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki. Ponadto Powiat Opatowski
nie wykonuje funkcji trwałego zarządu wobec wydzielonego mienia.
Bezumownie korzysta z dróg będących w posiadaniu Powiatu Opatowskiego o nieuregulowanym stanie
prawnym zaliczonych do kategorii dróg powiatowych zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego.
4. Wartość mienia w posiadaniu wynosi 49 mln 088 tys. zł są to wydatki poniesione przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Opatowie na remonty dróg powiatowych, o nieuregulowanym stanie prawnym w kwocie 49 mln
073 tys. zł; trasa rowerowa przy drodze powiatowej nr 0709T i 0711T km 50+200,00+59+100,00 oraz przy drodze
powiatowej nr 0710T km 59+500,00+61+400,00 o wartości 8 tys. zł.

Załącznik nr 3
Informacja o zmianie w stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2016 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c
ustawy o finansach publicznych)
Wartość mienia Powiatu Opatowskiego wynosi 188 mln 819 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów
osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych), w tym:
- wartość gruntów, budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 103 mln 638 tys. zł,
- wartość środków trwałych ruchomych 18 mln 002 tys. zł,
- inwentarz żywy 14 tys. zł,
- wartość inwestycji rozpoczętych 67 mln 165 tys. zł.
Wartość gruntów wynosi 1 mln 871 tys. zł o łącznej powierzchni 59,2823 ha - w stosunku do poprzedniej
informacji nastąpiło zwiększenie o 35 tys. zł, w powierzchni o 0,3166 ha.
Wartość budynków i lokali wynosi 76 mln 515 tys. zł - w stosunku do poprzedniej informacji nastąpiło
zwiększenie o 1 mln 430 tys. zł. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 25 mln 252 tys. zł o pow.
28,5092 ha - w stosunku do poprzedniej informacji nastąpiło zmniejszenie wartości o 6 tys. zł z powodu
dwukrotnego ujęcia działki Nr 67 Kaliszany Wieś.
1. Zmiany w Grupie 0 - Grunty
a) zwiększenia i przeniesienia środków trwałych 60 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- darowizna Gminy Ożarów gruntu tj. działek nr 1790/18 o pow. 0,0350 ha o wartości 4 tys. zł, nr 1790/19
o pow. 0,0112 ha o wartości 1 tys. zł, nr 1790/121 o pow. 0,1860 ha o wartości 23 tys. zł, nr 1803/177 o pow.
0,0340 ha o wartości 3 tys. zł, nr 1803/179 o pow. 0,0009 ha, nr 1803/179 o pow. 0,0105 ha, nr 1803/310
o pow. 0,0428 ha o wartości 4 tys. zł, położonych w m. Ożarów - akt notarialny Repertorium „A” nr 882/2016
z 14.04.2016 roku;
·Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieczysława Jopka w Dębnie
- otrzymanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.7.2015.P z 23
grudnia 2015 roku nieruchomości gruntowej położonej w Biedrzychowie, gm. Ożarów, działka nr
3929 o pow. 0,3348 ha i wartości 5 tys. zł;
·Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
- otrzymanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.4.2015.P z 29
grudnia 2015 r. działki nr 2033/12 o pow. 0,2723 ha oraz działki nr 2033/11 o pow. 0,2531 ha o wartości
20 tys. zł położonych przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie;
b) zmniejszenia i przeniesienia środków trwałych 25 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- przekazanie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie na podstawie decyzji Zarządu Powiatu
w Opatowie Nr G.II.6844.4.2015.P z 29 grudnia 2015 r. działki nr 2033/12 o pow. 0,2723 ha położonej przy
ul. Szpitalnej 4 w Opatowie oraz działki nr 2033/11 o pow. 0,2531 ha na kwotę 20 tys. zł;
- przekazanie na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.7.2015.P z 23 grudnia 2015 r.
nieruchomości gruntowej położonej w Biedrzychowie, gm. Ożarów, działka Nr 3929 o pow. 0,3348 ha na
kwotę 5 tys. zł na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka;
- sprzedaż działki nr 671/9 o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie na rzecz PGE
Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów - akt notarialny Repertorium „A” nr 1848/2016 z 14.09.2016 roku.
2. Zmiany w Grupie I - Budynki i lokale

a) zwiększenia i przeniesienia środków trwałych 1mln 464 tys. zł
Budynki biurowe
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- zwiększenie wartości budynku przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie o kwotę 345 tys. zł - wykonanie
instalacji klimatyzacji; zakres robót obejmował: dokumentację projektową, prace rozbiórkowe, dostawę
i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji chłodniczej, instalacji
grawitacyjnej, montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów, uruchomienie i wykonanie prób;
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- zwiększenie wartości budynku szpitala w Opatowie o kwotę 165 tys. zł - zmiana sposobu użytkowania
polegająca na dostosowaniu pomieszczeń I piętra segmentu C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na
potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę pomieszczeń w tym budowa poza
licznikowej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w przedmiotowym budynku;
Budynki oświaty
·Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
- zwiększenie wartości budynku o kwotę 58 tys. zł w związku z adaptacją pomieszczeń I piętra budynku
internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 1 na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą typu socjalizacyjnego w Opatowie;
Inne budynki niemieszkalne
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- zmiana w ewidencji budynków przez ujawnienie budynku gospodarczego oraz budynku stacji
transformatorowej przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie na kwotę 34 tys. zł, które do tej pory były we
wspólnej wartości z budynkiem głównym Starostwa;
Budynki mieszkalne
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- darowizna Gminy Ożarów budynku handlowo usługowego znajdującego się w Ożarowie osiedle Wzgórze
57a o wartości 699 tys. zł - akt notarialny Repertorium „A” nr 882/2016 z 14.04.2016 roku;
- zwiększenie wartości budynku handlowo - usługowego o kwotę 163 tys. zł - zmiana sposobu użytkowania
budynku na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie;
b) zmniejszenia i przeniesienia środków trwałych 34 tys. zł
Budynki biurowe
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- zmniejszenie wartości budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie
w związku z wydzieleniem wartości budynku gospodarczego oraz budynku stacji transformatorowej na kwotę
34 tys. zł;
Inne budynki niemieszkalne
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- sprzedaż budynku stacji transformatorowej o pow. 21,20 przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie - akt
notarialny Repertorium „A” nr 1848/2016 z 14.09.2016 roku.
3. Zmiany w Grupie II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) zwiększenia i przeniesienia środków trwałych 2 mln 064 tys. zł
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
·Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

- otrzymanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.4.2015.P z 29
grudnia 2015 r. dróg wewnętrznych położonych przy ul. Szpitalnej 4 o wartości 2 mln 018 tys. zł oraz
chodnika dla pieszych o wartości 22 tys. zł;
- otrzymanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.1.2016.P
nieruchomości położonych w: Janopolu gm. Ożarów - działka nr 104/1 o pow. 0,1247 ha i wartości 6 tys. zł;
w Karwowie działka nr 497/1 o pow. 0,0515 ha i wartości 10 tys. zł , we Wszachowie gm. Baćkowice działka nr 1208/2 o pow. 0,0068 ha i nr 1207 o pow. 0,0020 ha o łącznej wartości 2 tys. zł oraz otrzymanie
w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.5.2016.P z 16 grudnia
2016 roku, nieruchomości gruntowej w m. Kaliszany Wieś - działka nr 67 o pow.0,0500 ha o wartości 6 tys.
zł;
b) zmniejszenia i przeniesienia środków trwałych 2 mln 070 tys. zł
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- przekazanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.4.2015.P z 29
grudnia 2015 r. dróg wewnętrznych położonych przy ul. Szpitalnej 4 o wartości 2 mln 018 tys. zł oraz
chodnika dla pieszych o wartości 22 tys. zł;
- przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie na podstawie decyzji Zarządu
Powiatu w Opatowie Nr G.II.6844.1.2016.P nieruchomości położonych w: Janopolu gm. Ożarów - działka nr
104/1/ o pow. 0,1247 ha i wartości 6 tys. zł; w Karwowie działka nr 497/1 o pow. 0,0515 ha o wartości 10 tys.
zł, we Wszachowie gm. Baćkowice - działka nr 1208/2 o pow. 0,0068 ha i nr 1207 o pow. 0,0020 ha o łącznej
wartości 2 tys. zł oraz przekazanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie Nr
G.II.6844.5.2016.P z 16 grudnia 2016 roku, nieruchomości gruntowej w m. Kaliszany Wieś - działka nr
67 o pow.0,0500 ha o wartości 6 tys. zł;
- zmniejszenie wartości dróg o kwotę 6 tys. zł z powodu dwukrotnego wykazania w poprzedniej informacji
działki nr 67 w m. Kaliszany Wieś.
4. Zmiany w Grupie od III-VI Maszyny i urządzenia
a) zwiększenia 196 tys. zł
·Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
- zakup suszarki bębnowej na kwotę 12 tys. zł;
·Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
- zakup z środków Funduszu Pracy czterech zestawów komputerowych oraz serwera na kwotę 45 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- zakup zapory sieciowej Dell Donic Wall na kwotę 6 tys. zł;
- zakup cyfrowego urządzenia SHARP na kwotę 4 tys. zł;
- przeksięgowanie z pozostałych środków trwałych dwóch zestawów komputerowych na kwotę 9 tys. zł,
- zakup drukarki na kwotę 9 tys. zł;
·Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
- zakup pralnico-wirówki wysokoobrotowej na kwotę 45 tys. zł;
·Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
- zakup zmywarki do naczyń na kwotę 5 tys. zł;
·Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
- zakup zestawu komputerowego na kwotę 4 tys. zł;
·Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
- zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi 57 tys. zł;

b) zmniejszenia 83 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- likwidacja środków trwałych na kwotę 64 tys. zł zgodnie z zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 50.2016
z dnia 27 października 2016 roku oraz protokołem komisji likwidacyjnej Nr 2.2016 z 21 listopada 2016 roku;
·Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
- likwidacja pompy do oczyszczania ścieków na kwotę 6 tys. zł zgodnie z protokołem Nr 1.2016 z likwidacji
majątku z dnia 4 listopada 2016 roku;
- sprzedaż rozdrabniacza słomy na kwotę 4 tys. zł zgodnie z uchwałą Nr 23.49.2015 Zarządu Powiatu
w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku;
·Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
- likwidacja zmywarki do naczyń na kwotę 6 tys. zł zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2016 z 24
października 2016 roku;
·Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
- likwidacja zestawu komputerowego na kwotę 3 tys. zł zgodnie z protokołem likwidacji Nr 1/2016 z 27
grudnia 2016 roku.
5. Zmiany w Grupie VII - Środki transportowe
a) zwiększenia 1 mln 165 tys. zł
·Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tarłowie
- zakup samochodu służbowego na kwotę 48 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka
- zakup samochodu osobowego Opel Vivaro Combi LEVO na kwotę 145 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Jałowęsach
- zakup samochodu Opel Vivaro Combi LEVO na kwotę 145 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie
- zakup samochodu Opel Vivaro Combi LEVO na kwotę 145 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Niemienicach
- zakup samochodu Ford Transit Custom na kwotę 107 tys. zł;
- zakup samochodu dostawczego Ford 2014 MY2014BUS na kwotę 184 tys. zł;
·Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
- zakup samochodu Opel Vivaro na kwotę 130 tys. zł;
- ujawnienie samochodu Opel Vivaro typu Bus wg wartości rynkowej z załącznik nr 1 do uchwały
Nr 3.11.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania
samochodu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Opatowie na kwotę 24 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie zwiększenia
- otrzymanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie samochodu osobowego Panda
Dynamic na kwotę 34 tys. zł;
- otrzymanie od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie samochodu Skoda Fabia na kwotę
38 tys. zł ;
- zakup samochodu Hyundai Tuscon 2,0 na kwotę 125 tys. zł;
·Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

- otrzymanie na podstawie uchwały Nr 64.87.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie z 30 września 2016 roku
samochodu osobowego Opel Astra na kwotę 40 tys. zł;
b) zmniejszenia 40 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- przekazanie na podstawie uchwały Nr 64.87.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie z 30 września 2016 roku na
rzecz Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie samochodu osobowego Opel Astra
o wartości 40 tys. zł.
6. Zmiany w Grupie VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie
a) zwiększenia 214 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- przeksięgowanie z konta 013 Pozostałe środki trwałe kasy pancernej, nagłośnienia, nawigacji na łączną kwotę
35 tys. zł;
·Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
- zakup pralnicy czołowej typ PBE na kwotę 10 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Niemienicach
- zakup suszarki na kwotę 4 tys. zł,
- zakup pralki pomocniczej na kwotę 4 tys. zł;
- zakup kuchni gazowej na kwotę 4 tys. zł;
- zakup odśnieżarki Ariens na kwotę 4 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie
- zakup zmywarko - wyparzarki na kwotę 7 tys. zł;
- zakup kserokopiarki Toshiba na kwotę 10 tys. zł;
·Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka
- zakup pralnicowirówki ux-35E na kwotę 33 tys. zł;
·Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
- zakup pięciu urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 27 tys. zł;
·Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
- zakup pralnicowirówki 6 tys. zł;
- zakup dwóch zmywarek 10 tys. zł;
- zakup drewnianych szop dla zwierząt na potrzeby mini-zwierzyńca wspomagającego zooterapię mieszkańców
DPS Zochcinek na kwotę 60 tys. zł;
a) zmniejszenia 75 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie
- likwidacja środków trwałych na kwotę 4 tys. zł zgodnie z zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 50.2016
z dnia 27 października 2016 roku oraz protokołem komisji likwidacyjnej Nr 2.2016 z 21 listopada 2016 roku;
·Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
- likwidacja środków trwałych na kwotę 70 tys. zł zgodnie z protokołem Nr 1.2016 z likwidacji majątku z dnia
4 listopada 2016 roku;
·Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
- likwidacja lampy Solux na kwotę 1 tys. zł zgodnie z zarządzeniem Nr 23.2016 Dyrektora Domu Pomocy
w Sobowie z 24 listopada 2016 roku.

7. Inwestycje rozpoczęte - Środki trwałe w budowie
a) zwiększenia 1 mln 004 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na wykonanie dokumentacji termomodernizacji, audyty
energetyczne dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Sobowie na kwotę 130 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na zmianę sposobu użytkowania budynku polegającą na
dostosowaniu pomieszczeń I piętra Segmentu C położonego przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby placówki opiekuńczo
– wychowawczej poprzez przebudowę pomieszczeń, w tym budowę poza licznikowej instalacji gazowej wraz
z wewnętrzną instalacją gazową na kwotę 128 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na opracowanie studium wykonania projektu ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego'', na kwotę 7 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na docieplenie i modernizację ścian zewnętrznych i dachu
budynku mieszkalnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym na kwotę 90 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na adaptację pomieszczeń I piętra budynku internatu Zespołu
Szkół Nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 1 na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu socjalizacyjnego
w Opatowie na kwotę 58 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa
Powiatowego w Opatowie na kwotę 345 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół
Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej na kwotę
22 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie - nakłady na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.
,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie poprzez
wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej'' na kwotę 13 tys. zł.
·Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - nakłady na wykonanie zadania „Montaż windy w budynku żeńskim oraz
modernizacja dźwigu w budynku męskim DPS w Sobowie” na kwotę 211 tys. zł (w tym 104 tys. zł środki
PFRON);
b) zmniejszenia 658 tys. zł
·Starostwo Powiatowe w Opatowie rozliczenie inwestycji - zwiększenie wartości budynku, w związku
z zakończeniem przebudowy segmentu C piętro I budynku, położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie o kwotę
165 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie rozliczenie inwestycji poprzez przekazanie na rzecz Urzędu Gminy
w Baćkowicach nakładów poniesionych na docieplenie i modernizację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Nieskurzowie Nowym na kwotę 90 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie rozliczenie inwestycji poprzez przekazanie na rzecz Zespołu Szkół
Nr 2 w Opatowie nakładów w związku z adaptacją pomieszczeń budynku internatu na placówkę opiekuńczowychowawczą na kwotę 58 tys. zł;
·Starostwo Powiatowe w Opatowie rozliczenie inwestycji poprzez zwiększenie wartości budynku Starostwa
Powiatowego w Opatowie w związku z wykonaniem instalacji klimatyzacji w ww. budynku o kwotę 345 tys. zł.
8. Mienie w posiadaniu
Zwiększono wartość mienia w posiadaniu tj.:
- remont drogi powiatowej nr 0690T Jelenia Góra – Magonie – Boria – Podgórze – Wiktoryn – Teofilów –
Duranów – Brzozowa - Wólka Lipowa – Cegielnia - Julianów - Tadeuszów, Słupia Nadbrzeżna w km 7+97025+604m na kwotę 858 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 0727 T w m. Opatów – Adamów – Rosochy – Przeuszyn –Marianów –
Buszkowice – Jastków - Ćmielów w m. Opatów ul. Graniczna w km 0+013-1+000 odc. dł. 0,987 km na kwotę
121 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 0727T Opatów – Adamów – Rosochy – Przeuszyn –Marianów – Buszkowice
– Jastków - Ćmielów w m. Adamów w km 1+376-2+366 odc. dł. 0,990 km na kwotę 119 tys. zł;

- przebudowa drogi powiatowej nr 0759T Wojciechowice - Jasice w m. Jasice w km 1+560-2+550 odc. dł.
0,990 km na kwotę 129 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 0759 T Wojciechowice - Jasice w m. Jasice w km 2+630-3+620 odc. dł.
0,990 km 121 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 0734T droga wojewódzka 755 Ługi – Mikułowice - Wojciechowice - Zacisze
– Mierzanowice – Horochów - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Mikułowice w km 2+750-3+300
odc. długości 0,550 km na kwotę 108 tys. zł;
- - przebudowa drogi powiatowej nr 0734T droga wojewódzka 755 Ługi - Mikułowice – Wojciechowice - Zacisze
– Mierzanowice – Horochów - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Mikułowice w km 2+580-2+750
odc.0,170 km na kwotę 28 tys. zł;
- przebudowa obiektów mostowych o nr ewidencyjnym (JNI) : 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej
nr 0732 T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice –
Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 2+580-2+750 odc. dł.
0,170 km na kwotę 1 mln 297 tys. zł;
Wartość mienia w posiadaniu wynosi 49 mln 081 tys. zł.
9. Udziały w spółkach prawa handlowego
Udziały w TOP MEDICUS Sp. z o.o. wynoszą 4 mln 229 tys. zł.

Załącznik nr 4
Wykaz dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonania posiadania (art. 276 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych)
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Wpływy ze sprzedaży
składników
majątkowych
Sprzedaż lokali
Sprzedaż gruntów
Sprzedaż nieruchomości
zabudowanych
Wpływy z opłat
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-

Źródło dochodów

Wpływy z lokali
mieszkalnych
Wpływy z dzierżawy
składników
majątkowych
Wpływy za
administrowanie
Wpływy za trwały
zarząd
Dywidendy
Inne wpływy

-

95.728,00

23.666,00

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Dz. 700 rozdz. 70005 §0770
-

426.121,72
207.197,68
9.518,99
28.900,00

671.738,39
2.808,00

1.296.195,17
199.451,94
8.552,24
28.900,00

1.533.099,35
3.240,00

1.296.000,00
106.760,00
6.200,00
28.900,00

99,98
53,53
72,49
100,00

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750
Dz.750 rozdz. 75020 § 0750
Dz.854 rozdz. 85403 § 0750
Dz.852 rozdz. 85202 § 0750

1.437.860,00
-

93,79
-

-

3.240,00

100,00
Dz. 750 rozdz. 75020 § 0750
-

5.184,47
-

11.157,38
-

5.600,00
-

50,19
-

Dz. 750 rozdz. 75020 §0470
-

