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I W okresie od dnia 01.10.2009r' do 31.12.2009r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego doĘczącego gruntów- punkt 1 tabeli

(grunĘ)'i. 
nu poartu*i" decyzji Burmistrza Miasta Sierpca przejęto działkę o pow. 0,0318 ha za kwotę 18'797 zł, przeznaczonąpod drogę gminną

2' wyliupiono 2 dzl,ałki o łącznej pow. 0,0199 ha za kwotę 12 500 zł, plzęznaczone pod drogę gminną

3' pireksaałcono p.u*o *i"""yitego uż1'tkowania działki w prawo własności na rzecz osoby ftzycznej zakwotę 619 zł
ł. ód PKl przejętó nieodpłatnie udział w użlkowaniu wieczystym działki gruntu o waftości 9 239,'75 zł

II Zmianyo ńóre wystąpiĘ od 01.01.2009r. tlo 30.06.2009r'_ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Zakup licencji dla szkół ( 9903,94+Ż45+1242Ż,95)=2257I'89
2. Zaktp licencji dla UM : (2440+1901,98+5708,30) : 10050,28

3. Przyjęto i ptźekazano na podstawie IJchwały nr 2AIlXXvIl2o)g z 18.03.09 przyłącze wodociąowe dla potrzeb zbiornika wodnego Jeziorko _ 9972'36

4. Zaklp sprzętu i wyposażenia dla MP _ 5 433+13224'96: 18657

5. Zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół 11501,20+71993'43=83494'63 zł.

ó. zakup klimatyzatorów :15500 zł.
7. Ptzękazano do utylizacji Zęstawy komputerowe oraz filonitory - 75218,42+78498,63:153717,05 zł.

8. Zakup sprzętu do Urzędu komputery 4404,20+7774'18= 12178,38zł'
9. Wykonano p|ac zabaw ptzy Sp nr 2 w Sierpcu _ 7808 zł.
10. Zakupiono dla Urzędu telewizor LCD _ 1399'7 zł.
1 1' Zakupiono koparko-ładowarkę i ładowarkę teleskopową d1a potrzeb składowiska odpadów w Rachocinie, poryższy sprzęt przekazano w trwały

ZGM w Sierpcu _ 622 200 zł.
12. Przekazano sprzęt' dlaZoZ w Sierpcu -222846'61 zł.
13. Sprzedaż samochodri służbowego _ 19200'01
14 - Przękazanie samochodu służbowego dla potrzeb MOPS w Sierpcu _ 40900 zł.
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' J. Wykonano oświetlenie w mieście _ 67129,08 z}. 
' -

16. Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego - 368863,32 z.t::r

17. Przebudowa linii kablowej ul' Poziomkowa * I|599 zł.
18. Wykonano węzeł cieplny do budynku MOSIR _ 10707' 13 zł.
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