
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 26/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 marca 2011r. 

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PUŁTUSKIEGO

(stan na dzień 31.12.2010 r.) 

w złotych
Lp. Nazwa jednostki Dane dotyczące  

przysługujących jednostce  
samorządu terytorialnego  
praw własności

Dane dotyczące:
- innych niż własność praw 
majątkowych, w tym w 
szczególności o  
ograniczonych prawach 
rzeczowych, użytkowaniu  
wieczystym,  
wierzytelnościach,  
udziałach w spółkach,  
akcjach,
- posiadania.

Dane o zmianach w stanie mienia 
komunalnego, w zakresie określonym w 
kolumnie 3 i 4, od dnia złożenia poprzedniej  
informacji 

Dane o dochodach 
uzyskanych z tytułu 
wykonywania prawa 
własności i innych  
praw majątkowych 
oraz z wykonywania  
posiadania

Inne dane i informacje o  
zdarzeniach mających wpływ 
na stan mienia jednostki  
samorządu terytorialnego

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Zarząd Dróg 

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

30.609.161

Wyposażenie 
59.766

Wzrost wartości środków trwałych 
o kwotę

14.471.989
(z tyt. modernizacji dróg, prac  
projektowych:)

Wzrost wartości wyposażenia o 
kwotę

7.339
(z tytułu  zakupu drobnego sprzętu)

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



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

Budynki 
i budowle  

679.969

Środki trwałe 
i pozostałe 
wyposażenie

750.200

Wzrost wartości środków trwałych 
i wyposażenia o kwotę

11.129
(z tyt. wyposażenie klasopracowni,  
szkoły i biblioteki) 

49.213

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 

Budynki 
i budowle 

620.228

Środki trwałe
231.548

Pozostałe wyposażenie 
o charakterze trwałym

579.143

Wzrost wartości pozostałego 
wyposażenia o kwotę 

67.357
(z tyt. zakupu mebli i sprzętu  
szkolnego)

20.105
Decyzja Wojewody 
Mazowieckiego 
Nr GGN-C-IV/7229-
1/4/4/00

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

Budynki 
i budowle, inwestycje 
rozpoczęte 

3.574.111

Środki trwałe 
i pozostałe mienie o 

Wzrost wartości budynków, 
budowli, inwestycji rozpoczętych 
o kwotę 

510.369
(z tyt. budowa boiska)
Wzrost wartości środków 
trwałych i wyposażenia o kwotę

62.615

17.907

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



charakterze trwałym
658.938

(z tyt. zakupu kserokopiarki, książek,  
pomocy dydaktycznych, wyposażenia  
gabinetów)

5. Bursa Szkolna 
w Pułtusku 
KW 28238

Budynki 
i budowle

649.843

Środki trwałe
273.185

Wyposażenie
90.095

Wzrost wyposażenia o kwotę
1.405

(z tyt. zakupu wyposażenia)

12.864
Ostateczne decyzje 
Wojewody 
Mazowieckiego. 
Nr GGN – C/IV/7723-
1/4/5/00

6. Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 
w Pułtusku

Budynki
1.526.533

Środki trwałe 
i wyposażenie 
o charakterze trwałym

561.880

Wzrost wartości środków trwałych 
i wyposażenia o kwotę 

27.030
(z tyt. zakupu kserokopiarki i  
wyposażenia kserokopiarki)

2020
Decyzja Zarządu 
Powiatu z dnia 
26.11.2007 r. nr GGN. 
7002 – 4/07 o 
przekazaniu w trwały 
zarząd na rzecz SOSW



7. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Obrytem 

Budynki i budowle
6.200.059

Inne środki trwałe
i wyposażenie 
o charakterze trwałym

2.618.263

Wzrost wartości środków trwałych 
i wyposażenia 
o charakterze trwałym 
o kwotę 

103.866
(z tyt. zakupu sprzętu AGD, 
komputerów i mebli)

9.348
Ostateczne decyzje 
Wojewody 
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/9/00
Ostateczne decyzje 
Wojewody 
Nr GGN.C.-IV/7723-
2/4/15/00

8. Dom Pomocy 
Społecznej 
w Ołdakach
KW 25704

Budynki 
i budowle 

6.588.412

Środki trwałe, 
ruchomości, 
wyposażenie 
o charakterze trwałym

1.418.717

Spadek środków trwałych i 
pozostałego wyposażenia o 
charakterze trwałym o kwotę

57.236
(z tyt. sprzedaży samochodu)
wzrost środków trwałych i 
pozostałego wyposażenia o 
charakterze trwałym o kwotę

190
(z tytułu sprostowania błędu z 
poprzedniej informacji) 

25.256

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



9. Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie 
w Pułtusku 

Ruchomości 
i inne środki trwałe

49.443

Pozostałe wyposażenie 
o charakterze trwałym

125.938

Wzrost pozostałego wyposażenia o 
charakterze trwałym o kwotę

2.587
(z tyt. zakupu wyposażenia)

10. Powiatowy Urząd 
Pracy w Pułtusku
KW 23766

Majątek trwały 
1.101.623

Pozostałe środki 
trwałe i wartości 
niematerialne 
i prawne

335.862

Środek trwały w 
budowie

206.710

Wzrost wartości majątku trwałego 
o kwotę

774.711
(z tyt. przejęcia budynku oraz gruntu  
przez powiat pułtuski i oddanie w 
trwały zarząd PUP)

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

5.554
(z tyt. zakupu  środków trwałych)

Wzrost wartości środków trwałych 
w budowie o kwotę

206.710
( z tyt. budowy Centrum Aktywizacji  
Zawodowej)

Decyzja Nr 453/C/09 
Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 
14.08.2009 r. o 
przekazaniu na rzecz 
powiatu pułtuskiego



11. Starostwo Powiatowe 

w Pułtusku 

Środki trwałe
9.971.280

w tym:
- grunty powiatowe

8.412.509
- budynki i budowle

709.301
- środki trwałe i wyposażenie

849.470

Pozostałe środki trwałe
542.115

Wartości niematerialne i 
prawne

173.792

Inwestycje
50.000

(Budowa Hali Sportowej  
przy LO im. P. Skargi w 
Pułtusku)

Wzrost wartości środków trwałych
34.121

w tym:
- spadek wartości gruntów powiatowych o  
kwotę          23.881
( z tyt. przekazania pod drogi powiatowe)

- wzrost wartości środków trwałych i  
wyposażenie o kwotę              58.002
( z tyt. zakupu serwera i sprzętu  
komputerowego)

Wzrost wartości pozostałych środków 
trwałych o kwotę                   100.666
(z tyt. zakupu drobnego sprzętu  
komputerowego)

Spadek wartości niematerialnych i 
prawnych o kwotę               87.017
(z tyt. likwidacji licencji i oprogramowania)

Spadek wartości inwestycji o kwotę 
89.665.736
w tym:
- przekazanie inwestycji pn. Budowa 
szpitala w Pułtusku do SPZOZ:
a) spadek o kwotę 88.767.559
b) wzrost o kwotę 2.375.315
- przekazanie drogi 3.262.756
- przekazanie studium wykonalności10.736

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

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.

12. Powiatowy 
Inspektorat 

Środki trwałe
74.401

Spadek o kwotę
1.221



Nadzoru 
Budowlanego w 
Pułtusku

Pozostałe środki 
trwałe w używaniu 
oraz wartości nie 
materialne i prawne 

38.243

(z tyt. likwidacji sprzętu)

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

1.645
(z tyt. zakupu wyposażenia)

13. Komenda 
Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
w Pułtusku

Budynki i budowle
1.911.440

Środki trwałe
3.412.993

Pozostałe środki 
trwałe 
w używaniu

282.881

Wzrost wartości środków 
trwałych o kwotę

857.186
(z tyt. zakupu samochodu, serwera baz 
danych)

Wzrost wartości pozostałych 
środków trwałych  o kwotę

16.863
(z  tyt. zakupu sprzęt u ratowniczego  
oraz komputerowego)

14. Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
w Pułtusku

Środki trwałe 
139.355

Pozostałe 
wyposażenie o 
charakterze trwałym

147.853

Wzrost o kwotę
28.269

(z tyt. zakupu wyposażenia i pomocy  
naukowych)

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



15. Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Pułtusku

Pozostałe 
wyposażenie o 
charakterze trwałym

107.902

Wzrost wartości pozostałego 
wyposażenia o charakterze 
trwałym o kwotę

34.796
(z tyt. zakupu wyposażenia)

16. Zespół Szkół w 
Golądkowie
KW 22831
KW 44718

Budynki i budowle
0

Środki trwałe i 
pozostałe 
wyposażenie

0

Wzrost wartości środków 
trwałych i wyposażenia kwotę 

33.496
(z tyt. zakupu pomocy dydaktycznych i  
sprzętu komputerowego)
Spadek wartości środków 
trwałych i wyposażenia o kwotę 

33.496
(przyjęcie na stan Starostwa 
Powiatowego na podstawie dokumentu  
OT z dnia 19.10.2010 r.  )

W roku 2010 mienie 
szkoły wzrosło o kwotę 
33.496,42 zł (zakup). 
Dokumentem OT
z dnia 19.10.2010 r. 
(Uchwała Nr 339/2010 
Zarządu Powiatu w 
Pułtusku z dnia 
19.10.2010 r,) mienie 
zostało 
zaewidencjonowane w 
księgach 
inwentarzowych 
Starostwa Powiatowego 
w Pułtusku w związku z 
likwidacją jednostki z 
dniem 31.08.2010 r. na 
podstawie Uchwały Nr 
XXXIX/282/10 Rady 
Powiatu w Pułtusku z 
dnia 30.03.2010 r.
Stan mienia na dzień 
31.12.2010 r. wynosi 0 
zł.

RAZEM 76.361.882 - 72.484.813 136.713



Podpisy Członków Zarządu:

1. Edward Marek Wroniewski ............................................

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

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

4. Andrzej Dolecki....................................................................

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