
Informacja

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Pleszew – rok 2004

Przedkładana  „Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  miasta  i  gminy
Pleszew - rok 2004” obejmuje zestaw danych o majątku miasta i gminy Pleszew wg
stanu na dzień 30 września 2004 roku. 

Informacje  opracowano  na  podstawie  ewidencji  księgowej  miasta  i  gminy
Pleszew oraz  gminnych  jednostek  budżetowych,  instytucji  kultury  oraz  gminnych
spółek wg stanu na dzień 30 września 2004 roku.

W  niniejszej  „Informacji”  zastosowano  układ  zgodny  z  zapisami  art.  120
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
„Informacja” zawiera:
 dane o przysługujących miastu i gminie Pleszew prawach własności oraz dane o

innych niż własność prawach majątkowych;
 dane  o  zmianach  w  stanie  mienia  komunalnego,  w  stosunku  do  danych

wykazanych w poprzedniej edycji informacji,
 dane o dochodach ujętych w budżecie gminy a uzyskanych w roku 2004 z tytułu

wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Niniejsza „Informacja”  jest  przedkładana Radzie Miejskiej  w Pleszewie oraz
Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Poznaniu wraz z projektem budżetu miasta i
gminy Pleszew na 2005 rok w terminie do 15 listopada 2004 roku. 

* * * * *

Miasto  i  Gmina Pleszew dysponuje  ponad 500 obiektami  sklasyfikowanymi
jako budynki i budowle. Większość budynków i budowli znajduje się w administracji
jednostek  budżetowych  (Biuro  Obsługi  Szkół  Samorządowych,  Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji), a także instytucji kultury
(Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Dom Kultury).

Budynkami  mieszkalnymi  administruje  głównie  Pleszewskie  Towarzystwo
Budownictwa Społecznego spółka z o.o. (PTBS).  Z budynków i lokali  będących w
majątku PTBS-u 73 % stanowi własność gminy, 21 % własność PTBS, natomiast 6%
to mienie prywatne, które powierzono gminnej spółce w zarząd.

Przedsiębiorstwo  Komunalne  spółka  z  o.o.  w  ewidencji  środków  trwałych
posiada głównie budowle infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  (sieci  wodociągowe i
kanalizacyjne),  budowle  i  budynki  na  oczyszczalni  ścieków  oraz  maszyny  i
urządzenia  a  także  środki  transportu  niezbędne  do  prawidłowej  gospodarki
odpadami stałymi i ciekłymi.

Biuro Obsługi  Szkół  Samorządowych administruje  ogółem 50 budynkami  w
tym:  20  budynkami  szkolnymi,  10  budynkami  przedszkolnymi,  8  budynkami
gospodarczymi,  7  budynkami  pomocniczymi  oraz  5  budynkami  mieszkalnymi.  W
administracji BOSS znajduje się również 34 budowle.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  (MGOPS) jest właścicielem 3
budynków, w których mieści się Dzienny Dom Pomocy Społecznej,  Środowiskowy
Dom Samopomocowy oraz siedziba MGOPS.

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  (OSiR)  jest  właścicielem  3  obiektów,  których
znaczną  powierzchnię  stanowią  nieruchomości  sportowo-rekreacyjne,  są  nimi:
stadion wraz z kortami tenisowymi, basen oraz sala sportowa. 

Własnością  Domu Kultury  jest  pięć obiektów,  tj.:  budynek Domu Kultury w
Pleszewie,  kino  „Hel”,  Amfiteatr,  Wiejski  Dom  Kultury  w  Brzeziu  oraz  budynek
administracyjno-biurowy przy ul. Poznańskiej. 

Własnością Muzeum Regionalnego jest budynek muzeum, natomiast budynek
Biblioteki Publicznej jest na stanie majątku trwałego w Urzędzie Miasta i Gminy.

Grunty komunalne (stan na 30.09.2004) o łącznej wartości ponad 35,2 mln zł
są  w  większości  przypadków  przeznaczone  na  cele  nie  rolne  i  pozostają  w
użytkowaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek budżetowych. 

Większa część gruntów została już rozdysponowana poprzez ich oddanie w
użytkowanie  wieczyste.  Część  gruntów  jest  użytkowana  na  zasadzie  umów
dzierżawnych  lub  pozostaje  w  użytkowaniu  osób,  którym  przysługuje  prawo  do
uwłaszczenia  się.  W  zasobach  mienia  komunalnego  znajdują  się  również  grunty
rolne  tzw.  szkolne,  które  użytkowane  są  przez  nauczycieli  na  podstawie  „Karty
Nauczyciela”  oraz  grunty  przejęte  na  własność  miasta  jako  rezerwa  dla  zamian,
grunty te są dzierżawione przez osoby fizyczne. Miasto i Gmina Pleszew w swych
zasobach posiada również tereny przeznaczone na działki budowlane. 

Większość  budynków  i  budowli  znajdujących  się  na  gruntach  mienia
komunalnego  pozostaje  w  zarządzie  jednostek  budżetowych  oraz  spółek
komunalnych,  przy  czym  największą  ilością  budynków  zarządza  Pleszewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

W tabeli nr 1 przedstawiono mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w
podziale na poszczególne jednostki organizacyjne. Przyjęto założenie, że rzeczowy
majątek trwały wykazano w wartościach brutto.

Zmiany mienia komunalnego w okresie od 30 IX 2003 do 30 IX 2004 roku.

W  Tabeli  nr  2 ujęto  zmiany  w  stanie  majątku  miasta  i  gminy  w  okresie  od  30
września 2003 roku do 30 września 2004 roku. 

W niniejszej „Informacji” za 2004 rok w majątku trwałym oprócz rzeczowego
majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
inwestycji długoterminowych (posiadane udziały i akcje w jednostkach powiązanych i
w  pozostałych  jednostkach,  udzielone  pożyczki  długoterminowe).  Ponadto
przedstawiono informację o stanie majątku obrotowego. 

Na dzień 30 września 2004 roku wartość brutto majątku gminy wynosiła ponad
166,7 mln zł i jest to o ponad 5,0 mln zł więcej niż w informacji ubiegłorocznej. Taki
przyrost  wartości  majątku  gminy  wynika  głównie  ze  wzrostu  wartości  środków
trwałych (wzrost o prawie 8,5 mln zł, ale z drugiej strony zmniejszenie stanu środków
trwałych w budowie, które w wartości ponad 5,6 mln zł przekazano na środki trwałe). 

Największy  udział  w  wartości  majątku  gminy  ogółem  mają  właśnie  środki
trwałe,  których  wartość  wynosi  prawie  143,8  mln  zł,  co  stanowi  86,2  % majątku
gminy. W dalszej kolejności największy udział mają środki trwałe w budowie, czyli
inwestycje rozpoczęte (8,6 % majątku)  oraz należności  krótkoterminowe (2,0 %) i
inwestycje krótkoterminowe (1,6 %)

Zmiany  stanu  mienia  komunalnego  przedstawiono  w  poszczególnych
jednostkach  organizacyjnych  miasta  i  gminy  Pleszew  i  zostały  zamieszczone  w
Tabelach od nr 2.1 do nr 2.9.
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Urząd Miasta i Gminy

Wartości niematerialne i prawne
Wystąpiło zwiększenie o kwotę ponad 25 tys. zł w związku z zakupem programów
komputerowych.

Rzeczowy majątek trwały 
Wystąpiło zwiększenie o ponad 2,4 mln zł. 
     W tym:

1. Środki trwałe
Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu o ponad 8,3 mln zł., a w
poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

W gruntach wystąpiło zmniejszenie stanu o 664,7 tys. zł, w wyniku sprzedaży
przez gminę gruntów. Ponadto w omawianym okresie nastąpiło przejęcie niewielkiej
ilości gruntów pod budowę rowu w Brzeziu i  pod tereny mieszkaniowe, na łączną
kwotę  3,6  tys.  zł.  Na  dzień  sporządzania  informacji,  w  łącznej  wartości  gruntów
29.613.886  zł  znajdują  się  grunty  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  o  wartości
6.984.382 zł.  Łącznie wszystkie zwiększenia w grupie „0” wyniosły w omawianym
okresie 3,6 tys. zł, natomiast zmniejszenia 668,3 tys. zł.

W  grupie  środków  trwałych  dotyczących  budynków  i  lokali  wystąpiły  tylko
zwiększenia na kwotę 6.793 tys. zł, na którą składają się przejęcie na stan środków
trwałych budynków przy Szkole Podstawowej Nr  1 i  Szkole Podstawowej Nr 2 w
Pleszewie na łączną kwotę prawie 6,4 mln zł oraz przyjęcie budynków mieszkalnych
w Prokopowie, przy ul. Malinie, przy ul. Lipowej a także lokalu mieszkalnego na ul.
Mieszka I (wszystkie budynki mieszkalne na łączną kwotę 386 tys. zł).

W obiektach inżynierii lądowej i wodnej wystąpiło zwiększenie wartości o 78,8
tys. zł. Składają się na nią: przejęcie od powiatu dróg na Rynku w Pleszewie oraz
przejęcie z inwestycji  na stan środków trwałych dwóch biologicznych oczyszczalni
ścieków przy szkołach w Taczanowie i Kuczkowie na łączną kwotę ponad 144 tys. zł,
Ponadto  przekazano  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  w
Pleszewie sieć cieplną wraz z rurociągiem na osiedlu Tysiąclecia w Pleszewie (przy
ul.  Mieszka  I  i  ul.  Warneńczyka)  na  łączną  kwotę  prawie  134  tys.  zł.  Łącznie
wszystkie  zwiększenia  w  grupie  „2”  wyniosły  w  omawianym  okresie  213  tys.  zł,
natomiast zmniejszenia 138,8 tys. zł.

W grupie „3” środków trwałych wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę 2.009
tys. zł, na którą składają się: przyjęcie na stan środków trwałych zmodernizowanych
kotłowni  gazowych  na  terenie  miasta.  Ponadto  przyjęto  na  stan  (zwiększenie)  a
następnie  przekazano  (zmniejszenie)  kotłownie  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w
Pleszewie, kotłownie dla wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Wojska Polskiego i ul.
Batorego w Pleszewie, kotłownie przy firmie FAMOT S.A. Oprócz tego przyjęto na
stan  środków  trwałych  kotłownie  gazową  przy  Zespole  Szkół  Rolniczych  w
Marszewie, przy Zespole  Szkół Podstawowych Nr 1w Pleszewie,  przy Spółdzielni
Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  w  Pleszewie  oraz  Fabryce  Maszyn
Spożywczych  SPOMASZ  S.A.  Kotłownie  przy  ZSR  w  Marszewie,  SML-W  w
Pleszewie i przy SPOMASZ S.A zostaną przekazane do końca 2004 roku. Łącznie
wszystkie  zwiększenia  w  grupie  „3”  wyniosły  w  omawianym  okresie  3,4  mln  zł,
natomiast zmniejszenia ponad 1,4 mln zł.

W grupie „4” przyjęto zakupione dla UMiG w Pleszewie maszyny i urządzenia
techniczne na łączną kwotę 71,4  tys.  zł,  w tym komputery i  drukarki  na  wartość
ponad 59 tys. zł. W grupie tej wystąpiły tylko zwiększenia.
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W urządzeniach technicznych - grupa „6” wystąpiło zwiększenie, wynikające z
rozliczenia  inwentaryzacji  na  kwotę 9,5 tys.  zł,  przyjęto  także nowe środki  trwałe
(projektor oraz klimatyzator) na kwotę 11,5 tys. zł. Łącznie stan w tej grupie zwiększył
się o 21,0 tys. zł. Nie wystąpiły zmniejszenia.

W grupie „7” dotyczącej środków transportu - nastąpiło zwiększenie łącznie o
15,5 tys.  zł,  na które składają się zakup samochodu marki  „Renault  Kangoo” dla
Straży Miejskiej, sprzedaż starego samochodu marki „Polonez” oraz przekazanie dla
SML-W samochodu marki  „Tarpan”.  Łącznie zwiększenia w grupie „7” wyniosły w
omawianym okresie 41,3 tys. zł, natomiast zmniejszenia 25,8 tys. zł.

W grupie „8” wystąpiło tylko zmniejszenie na kwotę 632 zł (przekazanie do SML-W
spawarki i łopoaty mechanicznej).

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)
Wartość  inwestycji  rozpoczętych  stan  na  dzień  30  września  2004  roku  wynosił
14.187.137 zł. Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zmniejszenie stanu o prawie
5,9 mln zł w porównaniu ze stanem z dnia 30 września 2003 roku.
W  omawianym okresie na środki  trwałe zostały przekazane inwestycje o wartości
ponad 12 mln zł i były to: kolejne zmodernizowane kotłownie gazowe w Pleszewie,
nowe  budynki  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  (kwota  ponad  1,2  mln  zł)  i  Szkoły
Podstawowej  Nr  2  w  Pleszewie  (kwota  prawie  5,5  mln  zł),  dwie  biologiczne
oczyszczalnie ścieków w Kuczkowie i Taczanowie (ponad 144 tys.zł), oraz zestawy
komputerowe (prawie 72 tys. zł) oraz zakupiony nowy samochód dla Straży Miejskiej
o wartości ponad 41 tys. zł.
Do  końca  roku  2004  planuje  się  przekazanie  na  środki  trwałe  inwestycje,  które
zostały etapowo lub w całości zakończone.

Inwestycje długoterminowe
W tym:
1. Udziały w spółkach prawa handlowego
Miasto i Gmina Pleszew jest w 100% właścicielem Przedsiębiorstwa Komunalnego
spółka  z  o.  o.  (udziały  o  wartości  410.900  zł)  oraz  Pleszewskiego  Towarzystwa
Budownictwa  Społecznego  spółka  z  o.  o.  (udziały  o  wartości  4.000  zł).  Wykaz
majątku tych spółek przedstawia tabela nr 1 natomiast  zmiana stanu mienia tych
spółek w okresie 30.09.2003 – 30.09.2004 przedstawiają tabele nr 2.8 i 2.9.
Ponadto Miasto i Gmina Pleszew posiada udziały w następujących spółkach prawa
handlowego:
- Regionalna Agencja Rozwoju S.A. - w wysokości 5.000 zł.
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. - w wysokości 27.000 zł.
Z tytułu udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym spółka z o.o. miasto i gmina
Pleszew otrzymuje dywidendę, w roku 2004 była to kwota 55 zł. 

2. Udzielone pożyczki długoterminowe
W  ewidencji  majątku  Miasto  i  Gmina  Pleszew na  dzień  30.09.2004  r.  figurują  3
pożyczki na łączną wartość 1.533.824 zł (tj. o 562.097 zł więcej niż przed rokiem).
Pożyczki z budżetu gminy zostały udzielone następującym podmiotom: Spółdzielni
Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  w Pleszewie,  firmie  „Spomasz” Pleszew
S.A.,  firmie  „Famot”  S.A.  Pleszew).  W/w podmioty,  dzięki  uzyskanym pożyczkom
zmodernizowały swoje kotłownie w ramach programu „Likwidacji niskich emisji ... –
gazyfikacja miasta Pleszew”. 

Majątek obrotowy
Ogółem wystąpiło zwiększenie w stanie majątku obrotowego o ponad 743 tys. zł.
Składniki  majątku  obrotowego,  na  których  wystąpiły  obroty  w  okresie,  za  który
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sporządzono  informację  wykazały  zwiększenie  i  zmniejszenia  swoich  stanów.
Materiały wzrosły o 31.950 zł z tytułu zakupu rur przepustowych na drogi oraz kostki
brukowej dla wsi sołeckich.
Należności od pozostałych jednostek wzrosły o 770 tys. zł i są to należności z tytułu
usług MGOPS, usług oświaty oraz należności w wysokości 1.300.000 zł ze zbycia
sieci gazowej, które wpłyną na konto w grudniu 2004.
Środki  pieniężne i inne aktywa finansowe zanotowały spadek o 58.262 i wynosiły
287.995 zł  (jest  to  stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:  urzędu,
środka specjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rachunku na
które dokonywane są wpłaty wadiów, gwarancji i sum depozytowych).

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych 
Środki trwałe:

- na zmniejszenie w grupie 1 o ponad 16 tys. zł składa się likwidacja budynku
gospodarczego w Dobrej Nadziei oraz likwidacja stodoły w Bronowie;

- zmniejszenie o prawie 8 tys. zł w kotłach i maszynach energetycznych wynika
z likwidacji kotła C.O. w Zespole Szkół Publicznych w Kuczkowie;

- zwiększenie o prawie 27 tys. w grupie 4 środków trwałych wystąpiło w wyniku
zakupu  sprzętu  komputerowego  w  Zespole  Szkół  Publicznych  Nr  2  w
Pleszewie, w Zespole Szkół Publicznych w Kuczkowie oraz w Biurze Obsługi
Szkół Samorządowych w Pleszewie.

- na  zwiększenie  o  wartości  prawie  5  tys.  zł,  w  przypadku  grupy  narzędzi,
przyrządów,  ruchomości  i  wyposażenia  miał  wpływ zakup  kserokopiarki  w
Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie. 

Majątek obrotowy:
- wystąpił spadek materiałów o ponad 40 tys. zł,
- należności krótkoterminowe zanotowały spadek o ponad 141 tys. zł.
- stan środków pieniężnych zwiększył się o ponad 1,065 mln zł (na rachunkach

bankowych  były  zgromadzone  środki  na  październikowe  wypłaty  dla
nauczycieli oraz środki na składki ZUS).

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wartości niematerialne i prawne

- zwiększenie  na  kwotę  ponad  23  tys.  zł  wynikający  głównie  z  zakupu
oprogramowań komputerowych;

Środki trwałe
- zwiększenie  o  ponad  41  tys.  zł  w  grupie  maszyny,  urządzenia  i  aparaty

ogólnego stosowania (zakup zestawów komputerowych i drukarek); 
- zwiększenie w grupie 6 – zakup kserokopiarki za kwotę prawie 5,5 tys. zł.
- zwiększenia w grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o

prawie 43 tys. zł.
Majątek obrotowy

- zapasy zmniejszyły się o 345 zł;
- należności od innych jednostek zwiększyły się o 1.349 zł.
- środki pieniężne zwiększyły swój stan o kwotę ponad 65 tys. zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Majątek trwały:
Wartości niematerialne i prawne
- zwiększenie na kwotę 1.000 zł (zakup programu księgowego).
Środki trwałe

- zmiana w środkach trwałych w grupie 3 na kwotę 2.935 zł (sprzedaż pieca c.o.
i zakup nowego);

- zwiększenie w środkach transportu na kwotę 14.130 zł wynika ze sprzedaży
starego autobusu i zakup nowego,
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- zwiększenie  wyposażenia  w grupie  8  wynika  z  likwidacji  starego  i  zakupu
nowego wyposażenia.

Majątek obrotowy
- Stan należności zmniejszył się o kwotę prawie 23 tys. zł;
- Zwiększył się o kwotę ponad 11 tys. zł stan środków pieniężnych.

Biblioteka Publiczna
Wartości niematerialne i prawne

- zwiększenie  o  prawie  21  tys.  zł,  co  wynika  z  zakupu  programów
komputerowych i innych wartości niematerialnych i prawnych; 

Środki trwałe
- zwiększenia w grupie 8 -  narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i  wyposażenie,

wyniosły ponad 57 tys. zł i wynikają głównie z zakupu nowych książek.
Majątek obrotowy

- zmniejszenie należności o kwotę ponad 129 tys. zł, wynika z faktu ujęcia w
poprzedniej  informacji  na  stanie  należności  w  dniu  30.09  całej  dotacji  z
budżetu gminy pozostałej do przekazania w miesiącach od października do
grudnia 2003 r..

- środki pieniężne i inne aktywa finansowe zwiększyły swoją wartość o kwotę
prawie 47 tys. zł.

Muzeum Regionalne
Wartości niematerialne i prawne

- zwiększenie o ponad 9 tys. zł wynikające z zakupu programu komputerowego.
Środki trwałe

- zwiększenia w grupie 8 -  narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i  wyposażenie,
wyniosły prawie 72 tys. zł. i wynikały z zakupu muzealiów, książek i krzeseł.

Majątek obrotowy
- zmniejszenie należności  o kwotę ponad 43 tys. zł,  wynika z faktu ujęcia w

poprzedniej  informacji  na  stanie  należności  w  dniu  30.09  całej  dotacji  z
budżetu gminy pozostałej do przekazania w miesiącach od października do
grudnia 2003 r..

- zwiększenie wystąpiło w środkach pieniężnych i innych aktywach finansowych
o kwotę ponad 6 tys. zł.

Dom Kultury
Wartości niematerialne i prawne

- zwiększenie na kwotę 2.850 zł (zakup programów komputerowych i innych
wartości).

Środki trwałe
- zwiększenia w grupie 8 -  narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i  wyposażenie,

wyniosły ponad 27 tys. zł;
Majątek obrotowy

- zwiększenie stanu materiałów wyniosło 196 zł;
- zmniejszenie należności o kwotę ponad 147 tys. zł, wynika z faktu ujęcia w

poprzedniej  informacji  na  stanie  należności  w  dniu  30.09  całej  dotacji  z
budżetu gminy pozostałej do przekazania w miesiącach od października do
grudnia 2003 r..

- zwiększenie o kwotę prawie 23 tys. zł,  zostało wykazane w stanie środków
pieniężnych i innych aktywów finansowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne - Spółka z o.o.
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Przedsiębiorstwo Komunalne dysponuje majątkiem będącym własnością spółki oraz
majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie.
W  ramach  mienia  stanowiącego  własność  Miasta  i  Gminy  Pleszew  nastąpiły
następujące zmiany:

Środki trwałe
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej wykazały zmniejszenie o kwotę ponad 10

tys. zł (likwidacja punktu poboru wody w Bógwidzach); 
- zmniejszenie  stanu  o  ponad  3  tys.  zł  wykazała  grupa  środków transportu

(likwidacja samochodu marki „Żuk”). 

Z  kolei  w  ramach  mienia  stanowiącego  własność  spółki  nastąpiły  następujące
zmiany:

Wartości niematerialne i prawne
- zanotowano wzrost wartości o kwotę prawie 27 tys. zł (zakup oprogramowania

komputerowego);
Środki trwałe

- zwiększenie  w  grupie  4  o  kwotę  ponad  9,5  tys.  zł  –  zakup  sprzętu
komputerowego;

- zmniejszenie w grupie 5 na kwotę ponad 1,3 tys.  zł spowodowane zostało
sprzedażą kosiarki;

- na zwiększenie w grupie urządzeń technicznych na kwotę ponad 19 tys. zł
składa  się  zakup  za  kwotę  36  tys.  zł  urządzeń  warsztatowych  (żuraw
hydrauliczny, czytniki) oraz sprzedaż urządzeń myjących na kwotę 17 tys. zł.

- zwiększenie w środkach transportu na kwotę 131 tys. zł nastąpiło na skutek
zakupu pojazdu specjalnego (samochód ciężarowy marki „Mercedes”).

- w grupie 8 na zwiększenie stanu o kwotę ponad 4 tys. zł składa się zakup
kluczy  elektronicznych  do  warsztatu  oraz  likwidacja  środka  trwałego
(odkurzacz). 

Majątek obrotowy
Wszystkie składniki obrotowego w omawianym okresie wykazały wzrost.

- materiały o ponad 23 tys. zł;
- należności od pozostałych jednostek o ponad 79 tys. zł;
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe o kwotę ponad 118 tys. zł.

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z o.o.

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podobnie jak Przedsiębiorstwo
Komunalne  jest  spółką  komunalną  i  dysponuje  majątkiem  będącym  własnością
spółki  jak  i  majątkiem  gminy.  Ponadto  PTBS  administruje  (zarządza)  mieniem
prywatnym (budynki i lokale) o łącznej wartości 357.956 zł.

W  ramach  mienia  stanowiącego  własność  Miasta  i  Gminy  Pleszew  nastąpiły
następujące zmiany:

Środki trwałe
- zmniejszenie  w  grupie  1  dotyczącej  budynków  i  lokali  spowodowane

sprzedażą budynku przy ul.  Sienkiewicza w Pleszewie za kwotę 275.000 zł
oraz budynku w Sowinie za kwotę 20.083 zł. (łącznie 295.083 zł)
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Z  kolei  w  ramach  mienia  stanowiącego  własność  spółki  nastąpiły  następujące
zmiany:

Wartości niematerialne i prawne zanotowały w omawianym okresie wzrost na kwotę
prawie 6 tys. zł, spowodowane było to zakupem dwóch programów komputerowych.

Środki trwałe
- zwiększenie w grupie 4 na kwotę prawie 5 tys.  zł dotyczy zakupu zestawu

komputerowego oraz drukarki;
- niewielkie  zwiększenie  stanu  środków  transportu  wynika  z  likwidacji

samochodu  marki  „Żuk”  na  kwotę  ponad  3,1  tys.  zł  i  zakupu  nowego
samochodu marki „Żuk” za kwotę 4,5 tys. zł.

Majątek obrotowy spółki wykazał w przedstawionym okresie zwiększenie w dwóch
pozycjach  oraz  spadek  w  jednej  pozycji.  Zwiększenie  zanotował  stan  środków
pieniężnych i innych aktywów finansowych o wartości prawie 30 tys. zł. Natomiast
zmniejszenie stanu wystąpiło w należnościach od pozostałych jednostek o prawie 76
tys. zł oraz w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych o kwotę prawie 2,5
tys. zł.

* * * * *

Wielkość planowanych według ostatniej uchwały budżetowej miasta i gminy Pleszew
na  2004  rok  dochodów z  mienia  komunalnego  Miasta  i  Gminy  Pleszew  wynosi
7.066.706 zł i została przedstawiona w Tabeli nr 3. 
W tabeli ujęto dochody będące bezpośrednim dochodem budżetu Miasta i  Gminy
Pleszew w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej.

Pleszew dn. 15.11.2004 roku.
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