
Załącznik nr 14 do 
Uchwały Nr .......................

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia ...................................

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
(wg stanu na 30 września 2007 r.)

Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące
przysługujących jednostce
samorządu
terytorialnego praw
własności

Dane dotyczące innych
niż własność praw
majątkowych w tym: 
o ograniczonych
prawach rzeczowych, o
użytkowaniu
wieczystym, 
o wierzytelnościach, 
o udziałach w
spółkach, 
o akcjach oraz o
posiadaniu

Dane o zmianach w stanie mienia
komunalnego, w odniesieniu do
30.09.2006 r. 

Dane o dochodach
uzyskanych z
tytułu
wykonywania
prawa własności i
innych praw
majątkowych oraz
z wykonania
posiadania w roku
2007

Uwagi i inne dane oraz
informacje o zdarzeniach
mających wpływ na stan
mienia komunalnego

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Zarząd Dróg

Powiatowych
Środki trwałe (środki
transportu, sprzęt
drogowy oraz
nawierzchnia dróg)

11.063.724

Wyposażenie 
45.142

Wzrost o kwotę
3.004.775

(zakup pługa, samochodu, sprzętu
drogowego oraz modernizacja
dróg)

Wzrost wyposażenia z tytułu
zakupu drobnego sprzętu

7.827

Decyzja Wojewody
Mazowieckiego 
GGN.C.-IV/7723-
2/4/23/01



2. Liceum
Ogólnokształcące
 im. P. Skargi 
w Pułtusku 
KW 23983

Budynki 
i budowle  

639.850

Środki trwałe 
i pozostałe
wyposażenie

570.333

Wzrost o kwotę
293.048

(zwiększenie budynku szkoły)

Wzrost wartości środków
trwałych i wyposażenia o kwotę
(wyposażenie klasopracowni,
szkoły i biblioteki) 

113.706

11.800

Ostateczna decyzja
Wojewody
Mazowieckiego  
Nr GGN-C/IV/7223-
1/4/6/00

Akt notarialny 
Nr 10009/06 
z dn. 26.09.06, 
działka Nr 142/1 
o pow. 0,1257 ha

3. Zespół Szkół 
im. B. Prusa 
w Pułtusku 
KW 27642 
KW 27641

Budynki 
i budowle 

620.228

Środki trwałe
236.750

 6.450
Decyzja Wojewody
Mazowieckiego 
Nr GGN-C-IV/7229-
1/4/4/00

4. Zespół Szkół
Rolniczych 
im. J.Dziubińskiej
w Golądkowie
KW 25058
KW 22831

Budynki 
i budowle

2.237.131

Środki trwałe 
665.137

Wzrost o kwotę 
117.644

(zakup samochodu osobowego,
urządzeń technicznych i maszyn)

4.080
Ostateczne decyzje
Wojewody
Mazowieckiego
Nr GGN.C.-IV/7723
– 2/4/17/00
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/19/00
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/16/00
Nr GGN.C. –
IV/7723-2/4/18/00
dec. GGN.C-IV/7723-
2/4/16/00 



5. Zespół Szkół
Zawodowych
im.J.Ruszkowskiego 
w Pułtusku 
KW 25752

Budynki 
i budowle, inwestycje
rozpoczęte 

2.886.505

Środki trwałe 
i pozostałe mienie o
charakterze trwałym

419.561

Środki trwałe i
wyposażenie o
charakterze trwałym
– UE

146.954

Wzrost wartości środków
trwałych i wyposażenia o kwotę

7.280
(z tyt. zakupu wyposażenia o
charakterze trwałym )

Wzrost wartości środków
trwałych i wyposażenia o kwotę

72.720
(z tyt. nieodpłatnego przejęcia )

4.161

Ostateczna decyzja
Wojewody
Mazowieckiego  Nr
GGN.C. -
IV/POW/4/3/99

6. Bursa Szkolna 
w Pułtusku 
KW 28238
KW 27679

Budynki 
i budowle

649.843

Środki trwałe
273.185

Wyposażenie
36.840

Wzrost wartości środków
trwałych o kwotę 

6.691

(z tyt. montażu monitoringu)

Wzrost wyposażenia o kwotę
9.825

(z tyt. zakupu drobnego sprzętu)

3.843

Ostateczne decyzje
Wojewody
Mazowieckiego. 
Nr GGN –
C/IV/7723-1/4/5/00



7. Specjalny Ośrodek
Szkolno -
Wychowawczy 
w Pułtusku

Budynki
1.088.055

Środki trwałe 
i wyposażenie 
o charakterze
trwałym

533.637

Wyposażenie o
charakterze trwałym
ze środków UE

76.806 

Wzrost wartości budynków i
budowli o kwotę 

200.017
(z tyt. ulepszenia budynku –
likwidacja barier
architektonicznych )

Wzrost wartości środków
trwałych i wyposażenia o kwotę 

78.119
(z tyt. zakupu środków trwałych i
wyposażenia w ramach programu
EDUKACJA)

Umowa użyczenia
budynku z dn.
04.01.2001 r.

8. Dom Pomocy
Społecznej w
Obrytem 

Budynki i budowle
6.200.059

Inne środki trwałe
i wyposażenie 
o charakterze
trwałym

2.305.706

Wzrost wartości środków
trwałych i wyposażenia 
o charakterze trwałym 
o kwotę 

11.867
(z tyt. nieodpłatnego przyjęcia
przyczepy ciągnikowej, zakupu
pralnicy)

1.540
Ostateczne decyzje
Wojewody 
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/9/00
Ostateczne decyzje
Wojewody 
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/15/00



9. Dom Pomocy
Społecznej 
w Ołdakach
KW 25704

Budynki 
i budowle 

6.626.657

Środki trwałe,
ruchomości,
wyposażenie 
o charakterze
trwałym

1.329.028

Wzrost wartości budynków i
budowli o kwotę 

26.520
(z tyt. budowy płyty gnojowej)

Spadek środków trwałych i
pozostałego wyposażenia o
charakterze trwałym o kwotę

17.354
(z tyt. likwidacji budynku kuźni,
płyty cementowej i sprzętu
komputerowego)

Ostateczna decyzja
Wojewody
Mazowieckiego Nr
GGN.C.-
IV/POW/4/2/99 
Ostateczna decyzja
Wojewody
Mazowieckiego  Nr
GGN.C.-IV/7723-
2/4/11/00

10. Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie 
w Pułtusku 

Ruchomości 
i inne środki trwałe

56.153

Pozostałe
wyposażenie o
charakterze trwałym

78.697

Spadek o kwotę
9.046 zł

( z tyt. likwidacji zestawu
komputerowego) 

Wzrost pozostałego wyposażenia
o charakterze trwałym o kwotę

19.283
(z tyt. zakupów )



11. Powiatowy Urząd
Pracy w Pułtusku

Majątek trwały 
265.637

Pozostałe środki
trwałe i wartości
niematerialne 
i prawne

260.232

Wzrost wartości majątku
trwałego o kwotę

8.453
(z tyt. zakupu i przyjęcia środków
trwałych z Funduszu Pracy oraz
Fundacji Fundusz Współpracy)

Wzrost wartości pozostałych
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych o
kwotę

48.136
(z tyt. zakupu i przyjęcia środków
trwałych z Funduszu Pracy oraz
Fundacji Fundusz Współpracy )

Wniosek o wydanie
decyzji skierowany do
Wojewody – sprawa 
w trakcie
postępowania



12. Starostwo
Powiatowe 
w Pułtusku 

Grunty Powiatowe
4.547.319

Środki trwałe ogółem 
68.568.342

w tym: 
-inwestycja ”Budowa
Szpitala w Pułtusku” 

66.512.171

- budynki i budowle  
695.211

- środki trwałe i
wyposażenie 

872.996

- z programów UE –
 11.307

- wyposażenie o
charakterze trwałym

299.066
- z programów UE

5.956
- wartości niematerialne
i prawne 

164.240
- wartości niematerialne
i prawne UE

7.396

Wzrost wartości gruntów 
o kwotę                               399.798
(z tyt. komunalizacji gruntów pod
drogi powiatowe, nabycie udziału w
działkach)
Wzrost wartości środków trwałych
o kwotę         10.988.602
w tym:

wzrost wartości inwestycji ”Budowa
Szpitala w Pułtusku”         10.638.467

Wzrost budynków i budowli
(przejęcie nieruchomości – garażu od
wojewody)                                 69.419

Wzrost z tyt. zakupów i przekazanie
z UE z o kwotę

200.335

Spadek wartości z tyt. przeniesień na
kontach  o kwotę

10.066
Wzrost wartości z tyt. zakupu
wyposażenia  o kwotę 

22.941
Wzrost z tyt. zakupów i przeniesień
na kontach o kwotę

1.180
Wzrost z tyt. zakupu licencji i
oprogramowania 

58.931
Wzrost z tyt. zakupu licencji i
oprogramowania 

7.396

Decyzja Wojewody
Mazowieckiego: 
– nr WRR.C-VII/7723-

2/4/28/02

– nr WRR.C-VII/7722-
2/4/30/02

– nr WRR.C-VII/7723-
2/4/29/02 udział w
wysokości
17.981/44.835

– nr WRR.C-VII/7723-
2/4/27/02

– WRR.C.-2/4/34/03

Akt notarialny
Nr 1405/06 
z dn. 27.04.06
działki nr 105/2,105/15 
o pow. 0,1195 ha

Akt notarialny 
Nr 1008/07 
z dn. 19.03.07
działka nr 242/10 
obręb 10 miasto Pułtusk

Decyzje Wojewody
Mazowieckiego na drogi
powiatowe.



13. Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego w
Pułtusku

Środki trwałe
33.654

Pozostałe środki
trwałe w używaniu
oraz wartości nie
materialne i prawne 

21.818

Wzrost o kwotę
7.426

z tyt. zakupu drukarek i
bezpłatnego otrzymania zestawu
komputerowego z WINB

Wzrost wartości środków
trwałych w używaniu oraz
wartości nie materialne i prawne
o kwotę 

3.477
(z tyt. zakupu drobnego sprzętu)

14. Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej 
w Pułtusku

Środki trwałe
3.134.970

Pozostałe środki
trwałe 
w używaniu

206.924

Wzrost o kwotę 
693

(z tyt. korekty księgowej)

Wzrost wartości pozostałych
środków trwałych  o kwotę

39.378
(z  tyt. zakup wyposażenia
pożarniczego.)

15. Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna 
w Pułtusku

Środki trwałe 

30.411

Pozostałe
wyposażenie o
charakterze trwałym

48.768

Wzrost o kwotę
10.207

(z tyt. zakupu wyposażenia)

Ostateczna decyzja
Wojewody
Mazowieckiego 
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/7/00



RAZEM 115.904.056 15.449.092 31.874

Podpisy Członków Zarządu:

1. Tadeusz Nalewajk .............................................

2. Witold Saracyn ..............................................

3. Wiesław Cienkowski  .............................................

4. Izabela Sosnowicz - Ptak ..............................................

5. Zbigniew Szczepanik ..............................................


