
rnformacja o stanie mieIia komunaln€go gminy KaluŚŻYn
na dŻień 3l.12.2010 r.

U4'lkownikami mienia komunalnĆgo gminy KałusŻy! są:

Urząd Miejski
szkoiy podŚawowe i Bnnnazjum

ośrodek Pomocy społecznej
Dom Kultury

L
z.
3.

5.
6.
1.

39.735.090.73
5.078'52ó,59

918.871,81
5.000.00

676-09t.57
462.599,36

z!.
zł'

zł'
,1.
zł.

Zaklad 6os 274491.t)
- 47.t50.67r,18

Wańość mająlku gnnry Kałuszyn wg stanu na 3l'10'2009 rokL] wynosiła
35'l31.341,66 zł' na31')2'2010 loku wynosi _47'l50'67l,l8 zł
W okle'ie nJ ZJoże1ia os|3r1'ei inlot nacii'u'l lo;ć /aeq ide 1. oroq4 €go
mlen]a waosłao l2'0L]']23.52 2],lj'o]:l'loio'

U poszcŻe8ólnych ułlkowników pŹedslawia się następująco:

T,'RZAD MIDJSKI

DZ 0r0 RoLNlCTwo I Łowf,cTwo
Y^1"::_i1ą:.'l{a|ego s L)n oŻidlc Vg slanlrd l''./j0 0l v']ros:
4 El6'98J.88 _'' Ln olz.nie-'.'04 l' {l''-j Żl'' .o sldou' l2.2 oo
w okre.ie od os,d .io /rolonei ii o-r5._i {aflo.i mar4-ku w/oya o o.J5 r,rl

Majątek tu sklasyfi kowaDy stanowią :

Gr. 00 - Grunh' w skldd < on.ll wcnodą udz'ab gmin) w d/ a,*Jchror)(h Do'o/oie qe wsiach coteb:ouka o,srwice pnil,*"i g,nin." po".
skdlb Pa ''sd s lra.h kon' rJl:Ża.li riellia' lacznc wdno"Ć plzeL'31)cl
t]dŻi3l;\ ro ó j5l ]] ?t

Cr. I Budynki i lokale - owie ,rdcte uzdaniania uod\ q S;nolece ,

cdT4'rie_D_JĄm ,ącznie Z o8tod/enienr bud)nlU 5U\ c".a" . ł.)n"';wdlrc.ci <o' 4o?.ll z|' Lńvvole ns k{olę _ t50 lo9 Ó / |4J_4 oo]

' 
Gr. ll obielr} inĄnifrii l'dowej i$odnej _ y^doc.qE u:Esl;e

przyłącami wc wsiach: sinołęka, WąŚy. Falbogj. Galczyn Mały izimn;woda,



GalcŻyn D!ży. Chrościce. wiĄ'. GołębióWka. Leonórv, Ryczołck. Mi]ew.
Mroczki, Patok. olszewice, srymoly. Piotro\i!a' slare GrosŻki. NoŃc
Gros7ki' Bud) Pż},lockie' P.z}loka' Marianka' Wó]ka Kałuska. Kluki' Abramy.
szembory' Kazimie.zów, o łącarej s,altości 4.8]ó'9E3,88 Żi.. umorzenie _
2.041 .311 ,13 ?j. (42,20r/a)

Dz. 600 TRĄNSPoRT l LĄcZNoŚc
wartość środków l$tłych w 1ym dŻia]e w}nosi 7'ó49'l5]'08 Ż}. 'unożenie72j,.745,24 2!. rj. 9,46 %.
W okeŚie od ostatlio złożonej inIbmacji wa]tść nrajątkU Śk]as}fikowanego w
rym dzialc wzrosłałącŻnie o 2'948'172.91ń'

cr. 00 Grunty stanorvią jc dŻiałki gruntów pod drogj o ]ąc7jei.
{altości 1'74E'5]]'59 zł. wŻros!o 1'7]2'122'59złlj o Dakładl poniĆsionena
jnodemiŻację i Ódls'orZśnie na$,ierzchni drÓgj T-conóv, - PrŻ)fuka. przeiętej pod
budowe obwodnicy MińŚka MaZ

cr' ll _ ohicl'r\ inĄnierii lqdosej isrJncj _ lnje-i .:e rL rI j' d
nieodplahiĆ drcga asfaltowa Sinołęka TrŻciahka na odcinku o dł 6ó6 mb. o
wa'1ości 8.334 Żł. ' dloga bilumiczna Pa(ok_s/trmony o wartości 44'999.99 zl' 

'dloea o na$ieŹchnj bilumicznej croszki slare']9.'190 Żł' , dtoga wąsy o
wańości 389'2Ó2']5 zł, droga Leonów o waltości 78.]ó0.50 Z]'' droga wity o
\aitości 42 '90 ] .63 7.ł'' droga Patok orarvjer7.hnia bitumjczna) _ E0'8: ].l: zł'
droga PrŻ}toka Ż q],konaną !V ]007 roku na\łiĆrzĆhnja. bitunicznąo waltości _
1.l7'21]'87 zł. Żakońc7ona w 2007 r |rŻcbudo\va drogi s'Budach Pl4łockich o
wat1ości 6]2'888,98 ?.ł. p]zebudowana Ulica 9 Maja - 5]5'308.92 zł. !ll'
Ttru7koWskiego j89'058'l:1 zł, ulicaodrodŻ.nia w KahsŻynie ]ó.839,'15zł'

W}koDana q 2008 rok! ttŻcbudowa chodnika pźł'ulicy Mostowej
óó'075'20zl' . droqa t! Gołebiówcc . Piottorvinie . chrościcach i Mroczkach na
kwolę ll9'79ó,]5zl' ' przebudowa L]l' Barlickiego wraz z chodnikani na
k$,oię 2l]'988.55Ż-}' , przebudowa ul' Dębowej i Różancj B Kalus7-yniĆ
7l4']]8'55zł.

W 2009 roku Żakończenic ńodĆrnizacji dro8i do.jaŻdo'vej do g.untórv ws]
uebrós,ka _ na łącŻlrą waltość 3l2'2I6'002ł' , teń]on! chodnika przy u].
o_qrodowcj 50 577'07Żł' , rehont ulic Świerko\łej ' BrzozoiLcj , sadowej 

'Klonowej i osjedlo\łcj - 785'4l1'57zł.
w grudDiu ]009 rok! mają1ek gmin) zu'ięksrył się o 730'000 00 zł ti' nakłady
pon]esiolc na Pżcbudowę u1' Bohaletów W.zćśnia 19]9t' i odrodzenia w
KahBzynic $}budowanei Pr/y wspalliu środkami z NarcdoY'e8o Ptograń1u
Pżcbudow} DLóg Loka]nych oraz moderniŻację dtogi do.jazdo\lej do g.untó}v
roinych ssi chrośĆjce - 93'627,25 z| i nodĆlniŻację dtogi .lojazdo$Ći do
gtunlów wsi Wąsy 26.0ó9.85 zl. Dro8i tc zmodemizotvano plŻ)'
współnnansowaniu środkami Ż FoGR'

W 2010 roku PrŻ-ckaŻano do użytku przebudowę chodników przy ul'
Woiska Polskiego i Barlickicgo iv Kałuszynie łącare nakladJr 1o - 488'677.72



r.,l oo, \ 11 
.e1..-,\.rjJo/,.,Jo,.troj

"" '..'':\4il ''\4' l r,l/!_J'''! Óo\''J''{' " ^r'' ;oo"./-r"ie:. /r oLl r,rrpor dor..h, .d.fr..brd.\o. 
",r, ov

. Powi't naq,ieżclrnia bnumiczń.l UIic). i'lu .tnni" ,n";ąttu gn'i,,y p^i"łu
!v.t1ość chodnikaPĘ' ul. lhr]ickiceo Is5'069']9 Ż]
w:0l0 m]Q 

'|kona]0 
róqlicjj

( abi]iŻaqję ce]ncnto$ą droei s ( jołebi( cc s'205.06Ż].
slabi]izac ię ccmento\La_ d togj u Żebl órcc l4'859'l0/]
slrbiliŻa.ję cemcnlos.ą d(,ci \ ol!zc\ri..ch l'198].6] zI_stabi1ilacjecencnlo\ądlogi q G.rcl)tjc l)Użun 113'231'26 

^'\\.r. .r..'o.\ ,.,'.1 , .,,!. 't .qo4uj,t,,/ rrur Lr,
7.1715 rJ /

DZ. 700 GosPoDARI(Ą ]lllf, SZKANIow-Ą
Za€\lidencjoDolva.a \aność na d/ień j] l2':0]0r q'"/nosi 8.5ó]':85.65 z]]-l 'lo' ''o-l! 'i' '' ' '' - 'o' Ąi' lo ' Il :n,jĄo^
$o\.i._r' ''el'lo ' ' 

i' i :'| o '. '. i '"ll' l' ' ."'Ą /)' 'i\Ul.lo0l98.5l1 r r7 7ir 
^

\\'sklad majarku konura]lego l'11!r d7iJ]c wchodŻą :

Gr.00' Grtrnt]'o łłĆ,Dcj {'allości2'ó9]'697,]4 Ż]' któIe sbno$.ia:

d/iałki7rbudo$anc bud\nkami kon n.łllfi
-ll l:oo..\i ,r......,. r..t.{..,.1or r.1ej),... .i. \rc'd c rr., \l-. (, r o,\ .uobrdo,..r\ord or-:, ",-ś'L |'' J''l''J 'i 'n'j''4i|'In'|elr'i'I o o's .' leą.oiouz'' "."o 'obszrach Wojska Polskiego-KoIenikr. potna pocT(Na. osicdte /a

IĆ.cnv z.ięlc pLze7 d\'o1'ec PKS. taryo\'jcę. ]r)dlolbmię. pod Dark nrie]ski.

$ -'''"Ą ''_ '.'i'|o\''. ||'.''i \'P|''o'. e''''(o]j'!'o.o0
/r \- l r'rrr.l. .fr.rd.r4 .f.,.\, .'rrr i.
W 2() l 0 rok u 8Driia |vej c]a od Skańu PrńŚN'a dŻia]k ] na lclct;e llsj Sinołęka\.loo .. . (t.,C:o. no. r., .,r.r,i. ., \\,.o n .iee,, L er;J

0d'|Jlj ' Ór c|/.l'1iv\o.100|o o l - U0L''00,
Cł. I' Budlnlii i lokale o 1ąc4c'l waności 2']70.899.57 zł', ln]olŻonc\ \ sokości _ l'0]: Ló7.E5 /]' Lj' .,l]'] l % \ tYnr ]

B r'r1,,' ..^ " ., ., 'lc , .,.. r,.. t. ^t 
.

701'6.13.l 7z1'' (58,]"ł9l")
Bud!]kj. gGpodarcŻc 

' irP-ys1ańki aulobusos.e' śniclnjki lnicjski., budj'nek
sLlc.jj l-żdat![t]a \łod) \, Kalus7]'nje, bUd\lck PKs. lua)'lct po arłn1'nlDo- k., r.7. ,t \\.r.d\.lrer.brd),.t t,.ou, ,, reifr..7d, r'..i.0.. '.i :\'i-.r.. \4p. (,. -. ,r,n.,.ior\ iknoo..J,



sPżedaż} mięsa! ogrodrenia. sŻjlely prz}
Martvrologil, prz_y rarsowi.y ut. ChoDina.
Poczlowej oraz zagospodatowanie ceńtruin $si
Ę,losażenie świellicy wiejskiej ŻakońcŻone
staDowią na koniec 20l0 r - 1.l6Ó.I48,j7 z-ł
(21,49%).

PKs. lrŻy targowicy ul.
Pęt]a autoblsowa lrzy ul'
Zimnowoda - moderniŻacja i
w M\!ar1a1e 2009 roku
. x'no'Żenie _ 320'5l9'ó8 Żł

Odd:rr .rczaorer .o,,ur,.e' Iorna.; \.,ro,. rr.jb,\.v c,rp.eoldrr
^ 1\:1'' ''': '::lr8 4 ' ,/loż\lJ 'ie.". ", 

p',il".i ['''_,11ui 11i,\ 100) Inodlii.a.i ..\oo..,.:.,:d.u tc) \ie.I i . 2,,,,,",..1,"
h\ykonana w ranrach środków PRoW 2007 201j] o lla1ości 409'0oo 14

: "]",,1 :"' -Lollil '0nĄ !k' b-o l l 'l ^ 5/lo]c |,' d'l1$oucj \RLd&l rrl)ro.\ic, v,a/ /e rrjoU+J ,i re n",1"."".1,oon;p; ,nogrcł emo J,'l rcr"ol'Lc/1auJaÓ (ik'..''' {elb uio sj'j(.oo/'
Gr. ll obi.kł inŻynicrii lądowcj i lvodnci * ilłaa no^'"L 

'"i .a-,'\ lUJ\'J"oq''/p.' a.!i'' '' lckĘi' li'"''i 'l' ' ' 
ie g'cr'ilo"e zorciul.re- '.'c,(!c)./ru .r'JrEosi.\ frl\ \4rr\,ro i. t. ",abouJdo sU\\ K.rrs4 k., ra i/_ci. d...c/osJ : " r:rar n lra ortorr ut.

Zamojska. komin stalo$:v _ kotłowni pży u1' Zańoisia 8, oświetlenie
' le. uodo' iqgosd 'ieÓlljJ iollos li pl4 

'/JToj.l,i, i / iodc,r /n\.r,,e i prlco.,oou.nc .t odr . ,,1 t" - , ,c *," ,:",,"
u v '' d':<l le .ld.' lal'ÓV c) |'' ) l|' Val.l'o'ogi:' c| ''{n. ' '' i oÓ Jo. 'ldui
9lpbiInLei \| lĄ \Jl(.^ll' lrode Ęil1.l'l 'i'. l n ^n||oq||i '"' "''" ": !''' 1':-*"" . odleiid d'u*klDr^ L \4drjroto i ctonin-. ..rki.
chodńjk pż} ĆntntalŻu' lanrPa roŻładowcza na targo*i"1' 

"''i")"".;'.t,aiueĘbnrcwa na targowicy u]' Mafiyro]o8ii oltz utwziarenie targowjc\:'p.zł ul'M."n'oo-i.. l ^. \.no. rrri.rt',,. '"' r,,"","..i",."-..;"",1;:Jl.l__0 0r'o r.r)r.-{atLl,.',mr/enic t...:.or,t.:. /t(41-.tr.ol
. W okr iF Jo -r.cdJbv;oi., o.,d,,rer i,.to,,,,Jcl

!\].s) loVdr-lo f ' jl s:lĆ''a o !,' 'd8'oo Żl l' o '' J1o'' '\)houjcgo \
lV kw 2009 rcku odcinka sieci z przyłącŻem wodociqg"*1'," 

'",il. 
r"'i"ó''e;

Cr.lll Kotl' inrr.^n) energ.rlcznc q I rr:. 
^,.ilf"-,' , rLo)-r,, .urto.\r f,,, rr.,/,,or.r r 8o$a-o.c

bt' 1 _ l8't'00''a.'l lo_?lie_ |E'oon.Ż/|' (Jouo

Gr.lV MasŻyny, urządzenia ogólncgoz|stosorvinia
w ty]n:poń!)' w ilości 5 szt' $, StacjiUzdatnialia Wody wKahszynie
o wafiości ] l'524,85 zł' Umożenie - l l'524,85 Żl' 1o0%

cr. VI Urządzcnia tĆ.hnicznc \r skład któr}ch \łclrod7ą:
traasfonnalor'w bxdvnku p.Ż), uI' Zanojskiej 8 ora; ag..gur p.ą,lot*o."ą'*
SUWKałusz}n pochodzący Ż zasobów wojskosfch p7"Lu.i'y * 

't* 
g-i.y

przez Urząd WojewódŻki _ owadości i];04,lś zł, umorzcn'e ]00%'



Dz. 750 ADMINISTRACJA PITBLICZNA
Wa ość śtodków trwab,ch - 8]3'288,]4 zł.. umożenia'
51.96 %w tym i

421.5t7.10 zl rl.

Gr' l i U budynki i budo$l( _ bJdrek sdńlni'Lrdcvilr\ D'Ż' rl
|roraosĄ ] /inl nru(.ura |oualł"/a. s Lj orod/cnie'"',.,.d;;;";;.";,
t\okol b'ld\ŃJ o va-o.c' klię9owe' b.Lno ola'4'7'h /l' Ulno-/cn_e
228'746'51 zł'. ( 36.93%)

' 
cr. l\ _ masĄn] i uf/ądzenia o8ólnego zlslososania lj 

^o|npJ eĘ
dn karki. /e.ld q lompJ'e'o$c. ls(/ l e 4l'4l'.,o/|'' LrolŻe; ie_ o0""''

, cr. \ l użąd_^nia lechniczne. do ,l.r"n 'kl".) ,o"a;",
.a'riorerftoi. cenlrare acto.i.zna..eictd\ . s)sren atd-ros) - lr.ZJ8,27 /t.,umorŻen'e l5'2J8,27Ż1'.

fLUs l'óo\.allości ''4'8o0 J. Lmo.zon} q l00"o

' 
Gr. \ lll naPfdzia. przyĘądy. nieruchomosci i s}posażenic .

łańcucn Śrebrny kierownika Usc oraŻ 2 kserokopia*i - "tz'zg+,śź ł.,

. Na st2nie maj{ku znajdują się również Żaewidenrjolowanc lvańości
Diematerialne i prawne na kwotę 49.E58'2ł zł, ao któlyj nalezą plograiy
komnuernr"

oz. zsł ararrczEŃsrwo PUBLICZNI] l ocHRoNA
PRZECIWPożARowA

Wa]tość środków tNałych na dzień 31.l2'20]o r' wylrosi brutto 5]2.848,49/ . u-orzo )c swlsono..r42-.t)E.,187t....p0.to00 s )m.
' 

Gr' l _ VJjale<.'dlov'a oLd).<i len'/ slBżJck'cl w (d|UsĄlle'
5jnołęce' Go'ęb:okce' l a'ÓogJ.||',/'nno$odz'e ; ol5/cs.cach. o8"od;enie
lre U.lżżni( $^7rff odŻie. \iroJcce i Kdfu'4nic o.d7 gddże osP os.l'ości J.2' Io2 42 /'' Ulnol/orJ.ll \ Ę.okoi. i _ ;ag'1o3 -0 r, 1; 7. oo "''Gr. II - srodki trwałe sk]adające się na zasoty w tej g.upie ilająin to/bbf <: o' p.Żtro'. \ GJ'.4re DLłj i BilJ.i oń:,]'łlą.,lJ :..-c'eploq''c/e'' do b]d) *'l o5P v Kdlusłf :ś o l"c'jei u Jnoć. i J''0<s Ó /''
umorzone na kwotę l0'l24,00zł' -32'60%'

cr. vI -'W skłd Tienid \ł'hoo/a s)'lem .elel.y$1Pgo Ęso]]vd. aoE/ zestd\ ł)draul.zn) Ho| \.1ĄIRososPKdfus''" _"-*,:: 'ó"o "',umorzenie 11'395,98 zł' 5].89%

' Gr. vlr' Środki tanspollowe tj' 3 samochody pożarnirŻe mllki STAR ołącacj wańości 157'440'40 zł.. umorŻole w ]oo%'

DZ 758 RóŻNE RozLrczEMA
W lym dziale zakwaiifiko$,ano w Cr. 2 wzniesjony w 1998r. pomnik
.'Bojowlikom o Niepodległość,' us)łuowan] przy ul' warsaws'kiej w



DZ. 851 OCHIIONA ZDROWIA
$aro. I'Jrr'lL q r)l,ziae
umo'Że!ie 2j4'jó].l4 z]' 52.0l %.

umorzenie I63'225.l9 Żł_ Chodnik i o8rodzen]e pŹy
uinorzenic- I 7.989,21 zt.

5_"'::-'y"b " wańości 5].032,00 zl'. wańość unoŹenia 27 'a68,a4 Żl.-
53.04%_

DZ. 80t oŚWĄTA l wYcHowANlD
MJidrcl \ a'l''o$J1 '] llf d?ja r no/oqo'-.) 1d ' ł]ic :'l) ]do\\)rord r .\ 'v \.d-,a|. .0t0 rokL d ocd ooi./Jow. do ./.o, ;oo.;-qo\.cr iglnlb/i'l ' s KJlL./)łie l od ul' Wa5Av''(icil walc:c pr,-utooł, lo719)0"i ?l

450 oir.8E /1. btuno.

Majątck gm jn)' sIanowią:
Gr. l Bldynki i lok{lc , w skład któr-vch {,chodzą:_ B d)ne^ rc,r.bi'ila.J a'Ą l ' 7a)-o't'i-; ll o "'no..' - s8r/4.77 Ż|Lmorzenic 2ó 968 77 ,t

P4,Ąodr. FĆ|o1o\" o'Ą Jl' uń''kd J'o|:i e|'' o ulnoni-0' 88 /l',
umorenie I0O%

- Brdynek przy ul. Woiska polskieao 20 o sańośc ]10'905,47 2],

P zJchodni o \JńosL] 2] 82],40 Ż]',

' 
cr. ll - obiel'Ę inranierii lqdo$ej i sodncj l r e(') n) ożd' li clo'' \ J sd 'ńi . '' l4'8o z''' l'lio'/cl 'e ) 99l.57 /ł

BudyDki s]użące s]uŹbie zdrowia s'-vkaŻanc ]v dŻia]e Esl są LtŻ)'tkowane pżeŻ
sP ZoZ w Ka]usą/nie'

Dz.900 GosPoDARKA KoMUNALNA l oCtlRoNA ŚRoDowtsKĄ
, v", G. .,ool.o\\ ,rqaf.i /ccv ;re ,.J01.{ar..ci s U /cd/ - Viej .. aq K' ]' 

'lr-P '' D/' ÓUn {'IU'i lj'o'-:l-'bl/'' lllo/('1 j8'0!l).0l
,j ll t-a:. ' '' \\ł'Lo'. aa'al(l * .)n o/'Jle k 'l,*Ll'l do 'ldlr Ż
JU' U'2UU9 r qŻroŚia oAolcno4 885 ]79.05 7|
Na stan nają1ku sk]adająsię :

Gr.00 _ GRUNTY -o ivartości 25'039'00 z] w m:
/ -tl żlld. 'er .jr pod bl oowĆ \9_ypis\a odpJdos ńln'l1' l .h _ ]J'0]9ll_ .adloędoa/ouwaooń.)p',kd -'0n0 /l' id_akc op;{ j'.r lapo
bylyn wys}'pisku o *'ańości _ 5.000 zł'

Gr' Il obickN inĄ nierii ladoNei isodncj
W_l o.c,b Utlo fJi.rLlu ślds\''ko*and $ t€i "nlp c Lo luo|3 |,1' {0J 01'8| /]'\ sklad [lórego WchodŻq
oczyszczalnia ścieków _ 3.]j9.907'97zł. umorŻona w ł1sokoś.i

' 4 / .0\ ..4. /t. - r 41j .t o,



- sieć kanalizacji sanilamej z prryłączami na terenie miasta i ws; Paiok _

okz€wice oraz kana]izac.ja deszczowa na terenie niasta ' łączna wartość _
1a.621'764.89 zł', ulx'olzenia _2'338.59l'3o zł tj' (22,02%)
wtym: oddana w 2009 rcku do pełnej eksploa1acji k a]izacja sanitma
w Patoku iOlszewicach, realizowana wmmachRpOWM d2.4.I
o waJtości-4'6]ó'7Żll'18 2ł orżoddanaw2010r kanalizacia seitarna w !l
Ksid ouej s Krl'rs4nie o {anoocj to.020,28 /t
' dobudowa oświet]enia ulicznego na terenie gminy i miaŚta 98'276,96 ż,
Lmor/enid _| 2'80l'o8 /I li { l ].0] 0ol s Dłn w] \onana \ 20l o r' dobLroosa
lJ ./ruk larp .a re,eric sminy i m a,rd o sdflo,cr 50 000.00 /i .

- qodociąt s L $oj,ks Pol 'l lego ' BdJlc ( eco q Kdh'/\nie o qano\ci
brutlo_ 244'75J.oo /l . ulnoPer a 2'0]9'o. Żl . u)konJ;y iodoa) oo
eksploalacji w 2010 rcku.

DZ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wa'1ość majątku w dziale 926 stmowi kwota 2.438.798.92 7_ł.. umoŹenje -2'Ó 98 /'5lll i_es lo:

cr. I - Budynki_ bud}nek smitarno_sŻatniowy pŹy ul' 1 go Maja w
KałuŚŻynie !),konan} w 2008 r. o wartości 140'766.49 zł u;d'..; *
wysokoscr 7.JJl.<8 /',j!5.2 oo)

cr.II obiekĄ inlani.riilądotei itodnej '
W s(]ad majallL o qal1osci brutlo - 2'2a0'oj'2.41 /l s(hod/.ł
_ linia energetyczna doprcwadzona w 2004r. do boiska Śpoltowego o wMości_
32.30o zł..

- og.odzenie oraz siedziska Ębun 9.900 zł,
- 5ol/ql do piclę$acii lrLra\\y boiska spo1ouetso - :0'1J6.5< /| 

'bolko Lr.ą |rgU{e / tc$ry naLuŹlrei eLdD l i ll lscaie / 9lonsnym
ogrodzeniem pŹy !ll' ]go Maja waltość _ 422'546'95 zł ,

W kwietniu 2009r' watość środków zwiększyła się o l.767'04].98 Żł ' w
zwiąl<u z rczliczeniem budowy kompteksu dwóch boisk sportowych w mmach
pro8ramu rządowego,' oRLIK 20l2"'W ramach inwesłcji wykonuo
ko.nPle\. m;Ś( oĘl Ębuoowd1o od J ' ogrodosei parrlrg na'ooJazo1
Korzysta]ąe)ch z obLel\tu'

łV 20 l 0 toku zakońcŻoDo dobudowę ośwjetlenia boiska przy u1' l go Maja.
Zmontowam 5 nowych słupów oświedeniowtrch, zainstalowano ]5 szt. ]amp
Wańość wykonanych pĘc to 23'000,00 zł'

Gr' VIII_ narzędzia' przyrądy, nieruchomości i wypos'żenie
starrowi ją tablica świet]na wyników zakupiona w 2002r. -;kwotę 8'000z},



DZ.80l ośwlAT,r l wYcHowANIE
Majątck ptleka4n)' i loŻoŚajai} na Ślanic sŻkól . d]a którvch lnina i.Śl,!.. !/.,.4tcPo...
wańość ś!dkós, tlYał}ch v jedńoslkach oś$i.Iovach wvnosi bnflo
5.n-8.5.2.!.ia '.'r ', -'. rjr-i0/ i /j0t.
W |oólnani! do stańL 1]0']0.:009 Nk! q!]tość lra]a.tku |rzĆkaŻanego \'

użtlkoqan]c.jcdnoŚtćk on!i.to$)ch \ło\łł o :'785'18s,jj Żł'
Na ]l'l2'20l0l' tlająlek sŻkó} obcjmujc $:

Gr' I liudllki i lokalc _ budyńki i ]oka]e szkól na k\lole
l ó60''Uj''Ą l' o-l' ''.l '\: '' J c l \' j

\yśńd t]udJnkln\ i ]okalisklas),fiko\anc sa:- b'J. ( .: t'od,.,.".- \"t1.. . / .,o\. ), .. I e- .c.,t\
L|r l{ I d4 008-\09 /u.Lt

ft)7budorra|I o nosł cŻęść dydalt)c/ną' Po lozbudoq'ie wlDosażetju j

-'l'Źlil-'' ) ' '1l.i. ''.'f'U'j^' Jo'')l''i 
''( \,.rtość tozbldo\) :443.l70.97 7'] )oLa7l)konan]u u']010 r aiaptacji

( rvańość p]ac :|0's]0.ó6 ll ) poniesŻcŻcli pi\nic\ !a lmco\u]je i szahic
+onowe $ u' GiDn.,jJlnei budynku . obecn! ]ego \.l1()ść \'anosij'530'85ó.90 z]. uuolŻenie 670'oj l.]E Żl' (ls.9E%)

bud)nek DoNl NrucŻ)cie]a pży Ul' Poc1o\'ej '1 o \arLości 67'85].00 /.ł'
Umolzcnic ]3'Ó75,ó87ł..
bud}nck l)('nu Nauc4'ciela $]aŻ z ogodzcnjeD przv ul' Po]tci ]' o
'.", .1o u,/'.. { (rJe ji/8r

sZKoł.Y PoDs'rAwo\ł,f, I GtMNAZJIJM

_ grra/c i budrnck gosPdarcł' PIz] S/kolc Podslaso\lei u
wa'lości l3'9.1j /1.. Unjo]lcnic _ ]l 'jjE,57 Żl',_ h.]a sPorto\la j ogLodzclic bud}|ku sŻkoł] s KetusŻynic
!L!tolze.ie_ l ó7'0ó6.93Żł'

Gr' tl _ obiekł inŹynicrii lądorvcj iwodn.j
28ó'556.90zl' Umorzcnia ]6 ] lE'8] 7l(5.63

trud\ rcl sz[on\ tr \'ls!.1 UtosŻl'c(i .1:.l'.1ó] zł, unrovenic ]59']]7 ]]li

lrud)'nek gospod.Icl'v, bUdyncksŻaletLl. slUdni.\icrcona. o!.od/cIjcp.f ...., .'.r'oP-r/t. rr.?.c-
25.6l5,9'1 /ł'.

_ Dofr N!!cŻ}'cicla s Nuvych Gros2kadr $.k1(nym Żafiicszkują] rodziny_
'1].ó54 z1', !Droru enie_l j']]o'9ó /l
bud)nek szkoln\ \! chrośĆi.xclt _ ].ł.1'l l7.E0 zl'. umol7etjc 90'298'.łEzl,.o drcr . .,. \ {lro!.. )r .,/r../r,--,..
bctonn$ \lh Ó ir.ł L Żl''' ul]ltrll rie looo.

- 157.895 zl,



Majątek Śklasyfikowmy iv lei grupie stanowi Ę,bldowany przl szko]epod(LJ\o\\e' s Kalu./\nie ioddan) do 'z]ll- u l\ k$an"lę i0o'a r' Ro1
'entsoM' ]'ló'yq okesic /imo$)n pe]ni lunklJę ooov'skd'

'- ^ ' 
c-.] I: _ \4a\ryn} i urlądzenia _ $a.osć |e- Uap) u)nos Ótuno/ l) J)'4\ Ż| . Jf oŹen'c_ 7-'0'5'4Ś l|' i '00.00 

oo'
W 5(lJo mąą < l schodŻ4 prd. o$ ]ie kompl lcloqe ( komÓUtery. d.ukd (i'arlmze lo'.plrtro\e, w s/\ote podea$o{cr i L,irrrd/i,,,n $'(dtL"a iie
oraz w Nowch Crosrlr.l

Gr'.vill _ NarŻdzia, przyĘądy' nieruchomości i'Tposaż.nie -wańość tej grupy wynosi - 45'493,54 zl,'JnoŻenie -34'o25.a4 "ł.wje'ł|!U VclodŻą: < '(rckop.a'ki pdlplllL e|eklłc/Ęd. obirla. /<ado' zicmiaków, dwie- zmywarki oĘz zakupiona s 2009 loku z
dofinansowaniem z wIoŚiGw iprzĆk@na szkole tablica edukacvina
.I f\\\ KoN.| R l 'o usńo.c' . |4 o40'0o /''

PRZDDSZKOLE

DZ. 854 EDUKACYJNA oPIEKA wYcHowAwczĄ
|"]r.l_ !"''' PPed"^ola $}1osi oli'8,l'8lz] bruĘo' LnoLenic n/Jl'l2']0]0l 427'948.|0zI'ti' 4ó,'?o0'
wańość majątku obejmuje:

Cr. I Budlnki itotatc. s )m olo)iek
go\Dodarc/). otsrodzer e. i hudosie komulitdc)jn.
teren Pżedszkola o łącŻnej wat1ośĆi brutto 903'8ll
ogó]nąwaltość ŻlI.1'387,74 Żł. tj' 45,85 %.

6r. VI Utżądzenia t€chlticznc o wartości
100t/,

Przedszkola, budynek
' chodnik i wjazd na

'45 ż. , trmorzone na

- ]0.060.36 Żł'. umożonĆ w

_ ^G^r. 
vlrl _ NarzędŻia' przytądy i wyposażenie - zmywarka o $,artości

5.000zł' umorŻenie_]'500 zł'' tj' 70,00 7o.

oŚRoDEK PoMocY sPoŁECzNEJ

Dz' 852 PoMoc sPoŁ[cZNA
Mduek slls.)lilow:r) w łm d/a'e Jżytkowdy o-leŻ osrode^ Po loc)
spo]ccznei { Kalu"Ąnie o walLoscj btuno .000'oo Żl /o'ld, /akLpiony ;
ranach reariacji prcjektu uijneso _ syslemoweso rcalircwaneeo w ra;ach



DOM KULTI]RY I BIBLIOTtrKA

DZ. 92I .KULTURA t OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
v1,, * D"T:^*_{'''!_ ' P :ll:le|] s)m' .ąL/r:c - l ljs óĄ0 al /J b'U1o'umorzcnle ]07']]5']a Żl' li 2ó.9' oo z L.go:

Dnn Kuhułl'wa1o.. ś-odrcs lrud\ch o,6'00l')'/i brJl|o. ]molŻeni/_
':'82ń']1 2l' _' {2.oo o. u tyn '

Gr.l BudynLiilotale ooo''07'8j /l' Jlnot/e.i' . IoJ 4']U,lĄ /l
_ b]d)nel -ló\ lJ ; q' rc1onlo\tr) gospocLl./) \40oK \ B/ Z u) l'ondn}łrs 7006 r zagospoddowdn'er letcnu qokól Doa l l\l '_ur1 

' p u" r"uu', , 
-

boi*odoko'^to (i'(rolocp:n_Don.łseraplere'osa'oi"ie_.enie . el r1'
częs.]owe oEodzenie lerenu
Gr' U obickl} joĄnieriilądo{ci i \odncj insl?ldcJa tslŻesc/a _

j4'80],]0 Ż]. !morzenia ]4 8(l2 20 7}

'cR.n 
_ ma9z}n}. Urlądzenia..paraĘ ogólnego Żasroso{ahia _ /Fslas

kolnD lletoĘ do obrob.i Żd ę( ' d' u].a'lJ : ldDlop na ua|Loć\ _ E'ś |J'oo /i !u'nożeni€ -8.5l4.00 zł
Gr. vllI _ Narzędzia' przyrządy, w sktad któl",'ch wc|Ód7a:
dLronarkulĄno$)

_ spŹęt elektroniczny tj. kamela cyfiowa, projektor ze$aw kiDa domoweso
- rnsnrci y nrl)./nc J zcsrau pc*J,i oral inq.Lr en! La$r/ou\ _
Ylna\Ź o.aZ akLoiot u I Jracn ptoleklL / Po Kl w :ooar r"o"*'.u.:^o"
do wod} ladlac/r'l wano 'ć J:.0o7,)4 /', mot/orc q q\sokoŚĆ -
1607J34 

^Wańość aewidencjonowanyĆh waltości niemalerialnych i prawnych
( p.ogramy użłtkowe_kompulerowe) to 9'978.l 1 zł.

łry+-Waltość środków LYalych - 4ó2.599,3ó 7-ł' bnrtto' umolzenia_
E4.508'96 Żł' 1j'(18,27 %) wry'n:

^Gr.I 
Budynkii]okate_ 45l'484']ó zł 

'które 
sknowią rozbudowany w

2006r. budynek Biblioreki w Katus7_ynje iogrodzenie rerenu Bibtioreki:
Gr.Iv- maszyny, urządzcnia' aparaty ogólnego zastosoryania - waltość _
l ] 

' 
l 15,20 zł , umoźenie ll']15,2oŻł' w skład majątkLt $rhodzą

kserokopidka' dwa zesta$], kompute.owe oraz komlxter przcnośny 
'

Waitość zaewidencjonowanych wartości niemate.ialnyc]r i prawnych
( prograny uż}'tkowe_komputerowe) synosi -]'705'l9 zł'



ZAKŁAD GosPoDARKI KoMUNALNEJ

Dz.900 GosPoDARł(Ą KoMUNALNA I ocHRoNA
Na sLanie Zakładu oospodarki KomLrnalnej aaj.]ują
qdno.. i por/J I orer 2-4,r', .t :,- .roqch Lrno-/, nie..
223.823,94 ?1.

w otu-c. p od /roleiid o. a r:r .rro,--ci v\,,apt)
/alr,d,. w po..c/-gotiJ.l' .'p.. , .'". .i""r""

ŚRoDowlsKA

3l 12.2010r wynosi

aniany wańości maja.lku
1r{ałych pr7edsiawia się

Gr. lv - maŚ4,ny' urząd7€nia i aparat}' oAólneeo za$oso['ania'
Wańość pmząlkom bru(o- 9'855'ó0 z]. un]orenic 9'855.60 zł ( l00%)'
Gr. V .De.'"Ii.tl!/re 1|d' ' 

qy 'l'lad 'eĘiJ i Jp''żl]
\łaltosc poc/dlko''a '/'54Ą'01 /| ' UnÓ /e| |e' o'4ooo/' -8U'4loo
W grupie 1ej nastąpiła zrniana 

'v 
R7rV okrcsie' W lipclr ]0l0 r. środkiZ ri i/)b )ie o'_5l]'j: / '. Ę1i(j /,ol ouJ||d 'p'.|-J'ki RLN,]I \

irfcksploatowanej I umoŹonej w 10o%.
GR. vI urza.dŻcniatcchniczne'
Wal1ość począIkotva brutlo - 45 ' 869. l o 2-ł. umorŻenie - l o' 807.ó4 7ł
W lek grupie nastąpilo Żwiększenie lval1ości Śńdkóił 1rwałych o zakup

agregan' prądotwórc/-ego za k\otę l 8'850.00 zł'
cr' VrI sanrochod} specja]ne, ciągniki' naczepy.
waltość poc7ą&owa - 191'216'52 d. umorŻeniĆ ]83.4]0.80 Żł co sta|orvio4'1 l 0. !Ą ei cl' lic ł o( ę' e Óo X'l00o l ll1'lłtilo /ui(' /e.'(''at o\ci o
l0'0oo 00/l li o/J''l 'Jro.l'wd .leŻalnLe olid sśi'elo^'"/.Ą(/epJ

. _ d Óojiad1+ pht\o v żJ lo5c do lrJlJ lt .l3no \iJcego jej /..obho-Ulo'\ lo;c |'|- gn pod"loq.a \ 'clu J^_i'(aniJ oo_l'o.ó{
b. dre_o \)c
Z zaeu,idencjonowanego majątku niewiĆlka ieco cześć ies1 w1*ob6tv$ana rv
. cl . D 

^.porle1ia 
kor4..

D:clod' uyskaN plzez eminę z ma]ątku pochodza. Że Spt7eda/-] nienia,
uŻytkorvanla wteczystego działek budowlanych oraŻ najmu i dzie.żavf'
Lącznje do budże1u gminy $,okresie od zto;enja oŚtatniei jnfomacii lo kÓńĆa'0 0rVPl)'co'o0'b\Ą'2 /,'l'li,.ole/|o/)|) sę:
Ę]w] /e"-./ed'l^J/i.'eł olnu lar)c]'\. j00ql lrolo^ny.. -ale'e.'e
['dĄ /}l a '\ |'l.,ne 'qo. 'c nello '0,.0-8'ls Ł

_ wp\rtr) Ż przcksŻałcenia prawa uą1kowania wieczys1ego w prav,o własności
5.527,23 Żl'

_ wpbNy Ż uŻ}lkowania wiec7-ystego działck 12'244,64 zł.
- wpbły za dŻierżawę działck położonych w Kałus/-ynie i Nowych GrosŻkach

wykorzystl!aDych na cele goŚpodarcze j6'o05.76 zł



oprócŻ gnjny wplywy z prrekazanego do użytkowania mająlku uzyskująlakze
Don Kultury, uzys|ljący przychody z 6,tułu najnu ponieszczĆń w bud}nku
przy ul. weszawskiej 45. Za obes od listopada 2009 do 31.12.2010 r. uzyskano
z tego tylułu 14'850'00 zł'

Zakład Gospodarki Komunalnei w Kałuszynie adninistruiący 30 budFlów
komuna]nych' w kórych w}najnuje 1t4 lokaIi mieszkalnych oraz 5 lokali
użylkotvycli' z tego lytułu w omawianym okesie zakład uzyskał dochody z
łxnajmu lokali mieszkalnych w w}sokości - 89.210,02 , ' z wyna.jmu lokali
uż),tkowych - 39'l l3,06 zł.
W zasobach gmiDy aajduje się nrienie ( działki pod budownictwo
mieszkaniowe. Żabudowę usługowo_mi€szkaniową , lokale mieszkalne z
przyna]eżnymi udżałmi w gruncie) k!óre w przyszłości może zos1ać
prŻeamczone do sprzedał a uzyskee z tego t}1ułu wpływy zoŚtarą
przeaaczone na realizację planowanych jnwestycjj.


