
Załącznik  
do Uchwały Nr 170/800/2018 
Zarządu Powiatu Raciborskiego 
z dnia 27 marca 2018 r. 

 

     Informacja o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2017,                                      

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                       

(t.j.Dz. U. 2017 r., poz. 2077)    

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, stosownie do 
przepisów o finansach publicznych: 
 
1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Raciborskiemu praw własności (art.267 

ust.1 pkt 3 lit. a w/w ustawy) 
 

Informacja o stanie mienia  Powiatu na dzień 31.12.2017 r. 
 
- Grunty       22.670.923,14 zł 
- Budynki i budowle    296.185.186,04 zł 
- Urządzenia techniczne i maszyny    18.554.795,87 zł 
- Środki transportu        8.288.420,19 zł 
- Inne środki trwałe                               41.707.242,08 zł 
                                                                      ------------------------ 
Ogółem majątek trwały                                 387.406.567,32 zł 
 
 Wartość inwestycji rozpoczętych                    3.365.516,34 zł 

 
 

Dane o nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego na dzień 
31.12.2017 r. ujęte są w załączonej tabeli w punktach:  1-54, 58-61, 63-415. 

 
 
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 
udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania (art.267 ust. 1 pkt 3 
lit. b w/w ustawy)   

 
Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 – grunt stanowi własność Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego. Zabudowania posadowione na 
przedmiotowym gruncie stanowią jego własność. Nieruchomość została oddana w trwały 
zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – punkty 56 i 57 w załączonej 
tabeli. 
 
Akcje Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 
w Raciborzu:  
950 szt x 50,00 zł  =  47.500,00 zł 
Udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu:  
5.275 szt  x 500,00 zł = 2.637.500,00 zł 
 
 
 



 
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, 

od dnia złożenia poprzedniej informacji  (art.267 ust.1 pkt 3 lit.c w/w ustawy)     
 

Zbycie nieruchomości Powiatu Raciborskiego   
Punkt 55 w załączonej tabeli. 
 
Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Raciborskiego   
Punkty 416-542 w załączonej tabeli. 
 

 Nieruchomości wynajmowane: - brak 

 
Służebności 
Punkt 62 w załączonej tabeli. 
 
Nieruchomości użyczone: - brak 

 
Nieruchomości użyczone na rzecz Powiatu Raciborskiego - brak 
 
Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomościami powiatowymi  - brak. 

 
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art.267 ust.1 pkt 3 lit.d w/w ustawy):   
 

 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.831,35 zł, 
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 474.383,89 zł, 
 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 227.500,00 zł, 
 wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1.796,50 zł, 
 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych ustawami – 843.340,18 zł. 
  
   
DB  
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