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Informacja dotycząca przekształceńi prywatyzacji mienia komunalnego 

11.ROK OBJĘTY INFORMACJĄ ~"'-OO",8,----_---! 
A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

. tA1.. Dot CZY QmlnY I mlas a na prawac hI powla u 

12· ~. 
Identyfikator ~ojewództwo 

14. Powiat 5. Gmina 6. Status 
gminy 

17. Adres 
(miejscowość, 

ulica, nr 
~omu, kod 
pocztowy, 
Ipoczta) 

~. e-mail 

A..2 DotyCZY powiatu 

2. Identyfikator ~. Województwo 14. Powiat 5. Adres ". e-mail 
miejscowość, ulica, 

nrdomu, kod 
pocztowy, poczta) 

.. D d dA3 otyCZY samorza< u wOlewó ztwa 

2. Identyfikator 3. Województwo 4. Adres (miejscowość, 5. e-mail 
ulica, nr domu, kod 
pocztowy, poczta) 

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów 

I 
~.Regon 3.Nazwa związku 

międzygminnego/związku 
Ipowiatów 

II.Uczestnicy związku 

~iędzygminnego/związku powiatów 

1. GMINA BUSKO - ZDRÓJ 

GMINA PIŃCZÓW2. 

3. GMINA KZMIMIERZA WIELKA 

lp. 

~905148 KOMUNALNY ZWIĄZEK 

CIEPŁOWNICWA "PONIDZE" 

6. Województwo ~. Powiat 7. Gmina 8. Adres (miejscowość, 

ulica, nr domu, kod 
pocztowy, poczta) 

9. e·mail 

ŚWIĘTKRZYSKIE BUSKI BUSKO· ZDRÓJ KILIŃSKIEGO 41 kzcponidze@realnet.pl 



B. OSOBA SPORZADZAJACA INFORMACJE 

~2.Nazwisko i imię 12.Numer telefonu (z numerem 
kierunkowYm) 

12.e-mail 

PZIDOWSKA ZOFIA 0-41) 378-27-89 

C. WYKAZ. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU 
POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ 

D.	 WYKAZ. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB 
PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ 

E.	 WYKAZ. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE 
ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ 
NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 
SAMORZĄDOWAOSOBA PRAWNA LUB SPóŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ 

BUSKO - ZDRÓJ 25.03.2006'łówn	 BUSKO - ZDRÓJ 25.03.2009. Pr·~~b8\Ii 
a 

miejscowość, data i podpis os y sporządzają ej miejscowość, data, pieczęć i 
informacje) kladającego informacje) 



Informacja o stanie mienia komunalnego Związku na dzień3l.10.200S. 
będąca załącznikiem projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 

zawierająca: 

l). Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące własność Związku, 

2). Dane o nieruchomościach we władaniu - grunty będące w użytkowaniu 

wieczystym Związku, 

3). Dane o zmianach jakie zaszły w stanie mienia wykazanego .. w spisie majątku" 

od dnia złożenia poprzedniej informacji, 

4). Dane o dochodach uzyskanych przez Związek z tytułu wykonywania prawa 

własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania posiadania. 



Informacja o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.10.2008r. 
(art. 180 ustawy o finansach publicznych) 

Dane o zmianach jakie zaszły w stanie mienia wykazanego" w spisie majątku" od 

dnia złożenia poprzedniej informacji, 

l. Zwiększyła się wartość początkowaśrodków trwałych o kwotę 

- 15 420,OOzł z tego: 

w grupie od III do VI - Maszyny i urządzenia 

• Zakupiono NOTEBOOK HP 8710 - na kwotę 4 420,00zł
 

w grupie VII - środki transportowe
 

•	 Zakupiono z leasingu operacyjnego samochód dostawczy na kwotę 11 

OOO,OOzł, 

2.	 Zmniejszyła się wartość początkowa środków trwałych o kwotę 

- 63 006,08zł z tego:
 

w grupie od III do VI - Maszyny i urządzenia-

•	 Zlikwidowano zużyty kocioł RUMIA JANOWO sztuk l 

o wartości 14 660,62zł, 

•	 ZakwalifIkowano wykonanie remontu zbiorników stalowych jako 

"remont" i przeksięgowano kwotę 7 20 l ,66zł, 

•	 Zlikwidowano zużyte " MULTICYKLON" szt. l i 4 szt. Odżużlaczy o 

wartości 14 348,20zł, 

•	 Częściowa likwidacja w grupie IV: 

- Wymiennika JAD na łączną kwotę 726,92zł 

- pompy mieszającej szt. l o wartoś ! l 068,68zł 
i 

W;~ItI)~.Q/fISkR... przewo Z..... 

Podpis osoby spor ądzającej: 



Informacja o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.10.200Sr. 

- dane dotyczące nieruchomościgruntowych będących w użytkowaniu 

wieczystym Komunalnego Związku Ciepłownictwa,,Ponidzie" 
W ewidencji księgowej wartość wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 72 489, OOzł jest 
zaewidencjonowana na koncie pozabilansowym ,,094" Grunty w wieczystym użytkowaniu" 

- od ostatnio złożonej informacji wartość nieruchomości gruntowej nie uległa 

zmIanIe. 

Art. 180 u. o. f. p. 
L.p. Nieruchomość wieczyste użytkowanie 

gruntowa Jednostka gruntów 
mIary Wartość brutto 

Ilość Wartość 

[i.m] w złotych 

Nieruchomość gruntowa 
położona na terenie gminy 

1. Busko Zdrój na oś Piłsudskiego ha 0,1765 15 885,00 
opow.1765m2 

. 

Nieruchomość gruntowa 
położona na terenie gminy 

2. Pińczów 

a) przy ul. Batalionów ha 1,4910 56604,00 
o pow. 14 151 m2 

, 

b) na oś. Podgórze o pow. 
759m2 

~. 
Razew.:. .. 1,6675 72 489,00 

~~ ,~ 
, iti~?,~.~ ska "'"wodnic 'Jl.~"łdu 

............~':'.....~ . .y.............
 
",ż. Zbiri li.Podpis osoby sporz~ającej: 

.VV\/~ . 
•••••••••••••••••••••••••• I•••••••••••••••••••••• ••••• 

Podpis Przew dniczącego u 



. 

~IllW<Kś~~uje sprzedaży mienia. Prl r// 

~ijł!~'~&.]iJe.fwska f#.~:;m~lblec 
01 "" " Podpis Przewodnic 

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku na dzień 31.10.2008 r. - dane 
o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowychoraz 
wykonywania posiadania. 

Klasyfika 
Dochody Dochody Dyna cja (działDochody

Źródło uzyskane za planowane na planowane mika rozdzialL.p. 
dochodów wOlo paragraf) 

netto 
2007rok 2008 rok na 2009 rok

netto netto 5/4 
W złotych W złotych W złotych 

4. 7.2. 3. 5. 6.l. 
Wpływy z usług D-400 
I ze sprzedaży ciepła!l. R- 4000111 870724,21 12383 132,00 12629050,00 
Ipozostałe wpływy I § - 0830 
Dochody z najmu i 

2. dzierżawy składników D-400 
majątkowych Skarbu 

11 868,00 14100,00 
R-40001 

Państwa, jednostek § - 0750 
samorządu 

terytońalnego lub
 
innych jednostek
 
zaliczanych do sektora
 
finansów publicznych
 
oraz innych umów o
 

I podobnym charakterze 
Pozostale odsetki D-400 

R- 40001 
§ - 0920 

3. 1117,26 O O x 

Razem: 11 871 841,47 12 395 000,00 12 643 150,00 2,00 
.. . . 

Cały majątek ZWiązkU służy realizacJI zadanjakimjest wytwarzanie I dystrybUCja ciepła. 

Podstawowym źródłem dochodów Związku są dochody uzyskane ze sprzedaży ciepła 
stanowiące 99,9 % calkowitych dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 0830 -Wpływy z usług 

- Dział 400 , - Rozdzial 4000 l. 
Natomiast O, Ol % to dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych...., 
skłasyfikowane w paragrafie -" 0750" Dzial - 400 Rozdzial - 40001. 
Komunalny Związek Ciepłownictwa uzyskuje dochody z najmu na podstawie zawartych umów 
z osobami fizycznymi. 
- "składowiska opałowego" znajdującego się na oś Andersa 2 w Busku Zdroju, które po 

dokonaniu modernizacji kotłowni i zamianie koksu na gazowe ogrzewanie, pozostało wolnym 

nuejscem , oraz 

- "udostępnienia miejsca na kominach" dla umocowania anten przek 



o 

Informacja o stanie mienia komunalnego KZC" PONIDZIE" na dzień 31X 2008 
Rzeczowe ., a trwałe Komunalnego Związku Ciepłownictwa"Ponidzie" w Busku Zdroiu 

Art. 180 pkt lu. ol.p. Art.180pkt 2u.ol.p.inne 

Prawo własności niż własność prawa 

maiatkowe+oosiadanieLp. Wyszczególnienie Jedn\lslka 

Jednostki budżetowe"""" wartoś~l wartość 

iloŚĆli.ml w Itvs zł ilośćli.ml w Itvs złl 
I haŚrodki trwałe 

1. GruDa 0- aruntv . w tvm ha 

użytki rolne ha
 

aruntv leśne
 ha 
QrunNzabudowanejzu~n~owane ha 

haużytki ekolO(l iczne 

tereny różne ha
 

nieuMki
 ha
 

aruntv Dad wadami
 ha 

26 4600GruDa 1- Budynki i lokale. w tvm: sz!.2. 

budynki niemieszkalne, w łvm: sz! 

22 4433budynki Drzemvsłowe sz! 

budynki transoortu i łaczności szt 

budynki handlowo- usluaowe sz! 

3 85zbiorniki, silosy i budynki magazynowe sz! 

1 82budynki biurowe oz! 

budynki szoitali j zakładów ocieki medvcznei szt 

budynki aświatv szt 

budvnkinaukiiku~urv szt 

budynki scortowe szt 

budynki orodukcvine, usłucowe i aosoodarcze dla rolnictwa sz! 

inne budynki niemieszkalne sz! 

budynki mieszkalne sz! 

lokale niemieszkalne szt 

lokale mieszkalne szt
 

3
 116 4332GruDa 11- Obiekty inżynierii ladowe; i wDdnei. w tvm: szt 
komoleksowe budowle na terenach orzemvsłowvch oz! 

rurociaoi, linie telekomunikacvine i elektroeneraetvczne 66 3318sZ! 

infrastruktura transportu. w tvm: szt 

autostrady, drogi ekspresowe. ulice i droai pozostałe szt 

droai szynowe ,droai kolei napowietrznych lub podwieszanych szt 

droai lotniskowe szt 
mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia naziemne i
 

I Dodziemne
 sz! 

budowle wodn, z wviatkiem melioraa'i sz! 

melioraCie podstawowe i S2czeQółowe sz! 
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 

I pozosta~ gdzie indziej nie skfalitikowane
 szt 

196 6361GruDvod III dD VI - Maszvnv i urzadzenia4. szt 

4 40GruDa VII- Środki tranSDDrtDwe5. szt 
Grupa VIII- Narzędzia, przvrzadv i wyposażenie 35 2186. szt 

7. GruDa IX - Inwentarz żywy szt 

II. Inwestycje rozpoczęte·środki trwałe w budowie sz! 

III. Środki orzekazane na ooczet inwestva'i sz!
 

I Da 6łem rzeczowe aktvwa trwałe
 15551sz! 

Związek posiada także aktywa obrotowe które na dzień 31.1 0.2008r.
 
stanowią:
 

1) zapasy opału o wartości - l 845 572 zł
 ;6;;".......
 
Gl6wny, KSię90W~ .' '~ Malec2) zapas mateńałów na magazynie - 70 111 zł 

3) NaleŻDości od odbiorców ciepła - 1263 840~r 


