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I W okresie od dnia 01.07'2011r. do 31.12.20llr, dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego doĘczącego gruntów- punkt 1 tabeli

(grunty)'1, 
spriedano w drodze bezprzetargowej 2 działkigruntu o pow. 0,0308 ha na poprawę warunków zagosp. działki sąsiedniej

2. sprzedano w drodze bezprzetargoweJ działkę gruntu o pow' 0,0141 ha na rzecz dotychczasowego u4't. wieczystego

3. pizekształcono prawo w1eczystógo użytkowania we własność 5 działek o łącznej pow. 0' 163 1 ha;

4. sprzedano w drodze przetatgll2 działki o łącznej pow. 0'0330 ha

5. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 21

6. skomunalizowano 1 działkę o pow. 0,0400 ha - droga
działek o łącznej pow. 7,5865 haptzeznaczone pod drogi gminne'

7 . przejęto na stan mienia dwie działki błędnie zakwalifikowane jako budowle o łącznej pow. 0,3890 ha o wańości Ż9 955 zł

II Zmiany 
'które 

wystąpiĘ od 01.0I.2011r. clo 31.12'2011r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpłlrv na stan mienia komunalnego:

l. Przyjęto na stan budowę i remont chodników ul. Reja, Parkowej, Powstańców, Moniuszki, ciąg komunikacyjny ul. Wiosny Ludów

na łączną kwotę 389855,'70 zł.
2.' Prźyjętona stan budowli inwestycję pn; ,, Rozbudowa i modemizacja składowiska odpadów w Rachocinie Gm Sierpc_ etap II'' w łącznej

13 101 035,7s zł., kt&a ptzekazano do Zal<ładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

war1ości

3. Przyjęto na sta1 budowę i remont chodników Mickie,rłicza od ul. Płockiej do Słowackiego za kwotę Ż69142'51 zł.

ł. przyjito na stan budowĘ pn; ,, Wykonanie odwodnienie terenu w postaci rowu otwarlego osiedla za torami'' za kwotę

5. Przyjęto na stan remont chodników ul. Reymonta na kwotę 18804,57 zł
o. przyjęto na stan budowę pn; Ulepszenie niwierzchrri gruntowej tłuczniem na osiedlu za torami'' na kwotę 360732'7 5

z. Prrvjęto na stan remont alejek ul' Braci Tułodzieckich a ul. Płocką przy MBP na kwotę 24354'03 zł.

39303,52 zł.



8.

9.
Przyjęto na stan budowę oświetlenia na łączna k". rĘ 109 101'90zł. ]

pr'vjóto na stan budowę urządzeit do podc'yszc'*ia wód opadowych dla kolęktorów deszczowych przy ul. Jagiełły i Mickiewicza na kwotę

1 I57620'30 zł.
10. Przyjęto na stan budowę dot' kanalizacji deszczowej przy SP 3 w Sierpcu na kwotę 5Ż 96L zł'

1 1. Zakup licencji dla szkół _ 6844,32 zł. (l750+5094,32) zł'
12. Zakup spŹętu komputerowego Urząd _ (2397 

'01 
+237 6 

'56+1'5000):
13. Zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół i MP :
14. Zakupiono wyposa'żenie dla szkół i przedszkoli _ 20438,91

15. Zakupiono wyposa:żenie dlaUM i oSIR - 9999,01 zł.
I6. Przeiazano do utylizacji sprzęt komputerowy _szkoły monitoring _14346 ,90zł ( 1066,90+8990+3 500+790)

I'7 . Przekazano do utylizacj i sprzęt komputer owy )'4 334,7I zł.
18. Zakupiono i oddano w uży.tkowanie ZoZ w Sierpcu sprzęt medyczny o wartości _ 100 000 zł'

19. Zlikwidowano oddany w uż1.tkowanie ZoZ w Sierpcu sprzęt medyczny o wartości - 29092,14 zł.

20. Przyjęto i przekazano do uńcr,,ElłppcEK" sp. z o.o. w Sierpcu budowę sieci wodociągowej w Sierpcu ul.

21. Przńćto i przekazano do MPGK,,EMPEGEK'' sp. Z o.o. w Sierpcu budowę sieci wodociągowej w Sierpcu u1.

22. ZIikvtidowano dwię działki zakwalifikowane do budowli na łączna kwotę 29955 zł.

19773'57 zł.
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Wróblewskiego na kwotę 55604,52 zł-

Powstańców na kwotę 12536,98 zł.
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