
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2011  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2011 r. 

 

INFORMACJA  
o stanie mienia Gminy Przyłęk  
na dzień 31grudnia 2010 roku 

 

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do 17,2143 ha gruntów 
składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych 
i innych. 
 W zasobie mienia komunalnego znajduje  się  29 budynków  
wykorzystywanych na cele administracyjne, mieszkaniowe, użytkowe i inne. 
 

 Grunty: 

- tereny budowlane  - 12,6423 ha 

• 0,59 ha pod stację wodociągową w Lipinach  
• 0,20 ha pod stację wodociągową w Brześciach  
• 0,48 ha pod stację wodociągową i hydrofornię w 
Załazach 

 

• 0,23 ha pod budynkiem administracyjnym   
• 1,8483 ha grunty  pod obiektami szkolnymi Urzędu 
Gminy 

 

• 0,16 ha grunty pod Agronomówkami w Łagowie i 
Lipinach 

 

• 0,19 ha grunty pod zlewnią mleka  i budynkiem  OSP 
Łaguszów 

 

• 0,12 ha grunty pod budynkiem OSP Grabów  
• 0,08 ha grunty pod  budynkiem  OSP Ignaców  
• 0,56 ha grunty pod  obiektami  szkolnymi Mszadla 
Nowa  
• 0,0861 ha grunty pod strażnicę OSP Mszadla Stara 

 

• 0,77 ha grunty pod obiektami odkupione  od GS Przyłęk  
• 7,3279 ha grunty z obiektami szkolnymi;  
- pozostałe -  4,572 ha  
• 1,17 ha grunty orne pod drogę  gminną w Mszadli 
Nowej 

 

• 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie  
• 0,3703 ha grunty  pode budowę drogi w miejscowości  
Wysocin 

 



• 0,08 ha grunty  w miejscowości Baryczka   
• 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne.  

W okresie od 15.11.2009 r. do 31.12.2010 r. w stanie 
mienia komunalnego zaszły następujące zmiany: 
a) zakupiono : 

 

- kserokopiarkę dla UG Przyłęk 8 151,00 zł 
- bramę garażową dla OSP Mszadla Nowa 7 720,00 zł 
- klimatyzator do serwerowni 7 320,00 zł 
- samochód ratowniczo-pożarniczy Mercedes Benz  
dla OSP Grabów ( darowizna 306 390,00 zł) 

 
588 711,00 zł 

 
- działkę Nr 130/2 o pow. 0,3703 ha pod budowę drogi  
w miejscowości Wysocin   

 
11 933,44  zł   

- bramę garażową dla OSP Grabów 5 980,00 zł  
 

- kosiarkę dla Hydroforni Lipiny 1 759,00 zł 
- dwa zbiorniki bezodpływowe na ścieki przy UG Przyłęk 19  714,61 zł 
- działkę Nr 1258/1 o pow. 0,0861 ha pod strażnicę OSP 
Mszadla Stara  

2 663,12 zł 

- działkę Nr 708 o opow. 0,0800 ha w m. Baryczka 1 780,96 zł 
- zestaw interaktywny w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Mszadli Starej 

4 889,00 zł 

b) zmodernizowano (przebudowano):  
• drogę gminną w miejscowości Las Szlachecki-Rudki 
o dł. 1090 mb , szer. 4,0 m 

212 102,02 zł 

• drogę gminną w miejscowości Lucimia 3 odcinki  
(wyrównanie podbudowy) o dł. 362 mb  szer. 4,0 m 

61 607,90 zł 

• drogę gminną Nr 450327W w miejscowości Babin 
relacji Zamość Stary- Stefanów o dł. 900 mb,  szer. 4,0 m 
 

167 411,10 zł 

• drogę gminną w miejscowości Lucimia Nr 450326W  
o dł. 790 mb, szer. 4,0 m 

184 214,05 zł 

• drogę gminną w Nr 450330W Lucimia-Brześce  
o dł. 1575 mb, szer. 4,0 m 

358 722,88 zł 

• drogę gminną Wólka Zamojska -Przyłęk  
dł. 1060 mb, szer. 4m 

190 727,82 zł 

• drogę gminną w miejscowości Ławeczko Nowe dł. 710 
mb, szer. 4,0 m i 20 mb, szer. 5,0 m 

133 567,02 zł 

• drogę gminną w miejscowości Ławeczko Stare  
dł. 100 mb, szer. 4,0 m 

21 763,44 zł 

• drogę gminną w miejscowości Kulczyn 
o dł. 855 mb, szer. 4,0 m  

155 447,35 zł 

• drogę gminną w miejscowości Łaguszów 304 111,05 zł 



o dł. 1390 mb, szer. 4,0 m 
• drogę gminną w miejscowości Zamość Stary 
dł. 810 mb, szer. 5,0 m 

139 862,67 zł 

• kładkę na rzece Zwolence Andrzejów-Kijanka  
(inwestycja wspólna z gminą Chotcza - dofinansowanie  
gminy Chotcza 114 420,53 z ł- koszty inwestycyjne  

wykazane w poprzednim okresie – 18 000,00 zł )  

228 841,07 zł 

• oświetlenie ulicznie na terenie gminy  (demontaż  
i wymiana 861 kpl. nowe wysięgniki 640 kpl, oprawy sodowe 
637 kpl 

543 390,01 zł 

kotłownię w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie 22 706,31 zł  

c) zbudowano: 
 

- oświetlenie uliczne w miejscowości Grabów dł. linii 780 mb, 
10 lamp 

 
43 500,00 zł 

- sieć wodociągową Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Mszadla 
Nowa, Baryczka. Ławeczko Stare o dł. 5646 mb, przyłącza o 
dł. 1325 mb (17 szt.)  -koszty inwestycyjne wykazane w 
poprzednim okresie –  
10 333,20 zł 

 
 
 
 

357 316,12 zł 

- budynek pod agregat prądotwórczy w Załazach (koszty 
inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 1498,16 zł ) 

 
31 410,36 zł 

 

·oświetlenie boiska w Publicznym Gimnazjum Przyłęk 
12 060,02 zł 

- ogrodzenie boiska (II etap) w Publicznym Gimnazjum w 
Przyłęku 

36 668,32 zł 

d) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte 
 

- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w 
Łaguszowie 

 
635,10 zł 

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4524W 
Pająków-Ławeczko dł. 3400 mb (wartość inwestycji 
912 153,64 zł ) 

 
 

20 000,00 zł 

- budowa Centrum Kulturalno-Administracyjnego w Lipinach 
 

60 976,00 zł 
- budowa garażu na agregat prądotwórczy przy budynku stacji 
wodociągowej Lipiny 

732,00 zł 

- budowa budynku strażnicy OSP Mszadla Nowa  
12 932,00 zł 

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Andrzejów 
 

28 124,78 zł 



- budowa budynku przedszkole Lipiny 
 

60 000,00 zł 

- budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin-Radosna 
Szkoła 

 
6 754,20zł 

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw 
majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące 
dochody: 

 

- za przyłącza wodociągowe 
25 000,00 zł 

- ze sprzedaży energii elektrycznej 
2 503,40 zł 

- z wynajmu autobusu 
16 409,85 zł 

- z usług dostarczania energii cieplnej 
75 358,55 zł 

- z czynszów za wynajem mienia komunalnego 
44 147,32 zł 

- z usług za wynajem kontenerów 
7 200,00 zł 

- z usług dostarczania wody i wywóz ścieków 
282 790,02 zł 

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym 
Gmina poniosła następujące wydatki: 

 

za wywóz nieczystości stałych  
224 859,00 zł 

• za energię  elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, 
Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach  
i Wólce Zamojskiej 

 
 
 

99 946,68 zł 

• wymiana okien w budynku przepompowni wody  
w Zamościu 

 
 

3 485,94 zł 

• za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń 
technicznych, za wprowadzanie substancji  
zanieczyszczających do środowiska i badania wody 
oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym 

 
 
 
 

20 911,80 zł 

• na zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 
do remontu sieci wodociągowej 

 
 

8 525,27 zł 

• monitoring stacji wodociągowej w Załazach oraz  
ubezpieczenie mienia 

 
6 132,77 zł 



 Umową darowizny przejęto na  stan następujące  
pozycje środków trwałych :  

 

- samochód Daewoo Nubira 2,0 CDX 52 978,50 zł 
- aparat oddechowy Fenzy/FU/ Mszadla Nowa 4 654,00 zł 
- samochód Mercedes Benz ATEGO 1329AF 306 390,00 zł 
- kuchnia polowa KP 320 10 962,00 zł 
RAZEM 374 984,50 zł 

Maj ątek Gminy Przyłęk 
Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Symbol 
grupy 

Nazwa grupy Wartość brutto 
w zł 

„0” Grunty 220 529,35 

„1” Budynki i lokale spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 
niemieszkalnego 

3 871 922,63 

„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 718 357,76 

„3” Kotły i maszyny energetyczne 65 026,00 

„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 958 187,90 
„5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 33 361,98 

„6” Urządzenia techniczne 195 733,56 
„7” Środki transportu 2 013 243,36 

„8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 65 144,44 

„9” Inwentarz żywy 0,00 
R A Z E M 28 141 506,98 

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziału 
w spółkach, akcjach, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom 
organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego 

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. 
 

 


