
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZESMYKI  

 

 

 

Majątek gminy prawie w całości został skomunalizowany w latach 1991-1998, założone są 

księgi wieczyste w wydziale ksiąg wieczystych sądu w Siedlcach. Nie skomunalizowano 

mienia jakim jest budynek zlewni mleka wraz z działką we wsi Lipiny. Powodem nie 

przeprowadzenia komunalizacji był sprzeciw mieszkańców co do jego przeprowadzenia. Ich 

sprzeciw podyktowany był tym że ten majątek został nabyty przez mieszkańców tych 

miejscowości w latach 1960-1970 poprzez organizowanie tzw. czynów społecznych.  

 

 

Wartość majątku Gminy Przesmyki po odliczeniu amortyzacji na koniec 2015 roku wynosi  

20 857 255,27 zł; 

w tym wartość ta przypada na: 

1. Grunty – 1 121 943,87  zł 

2. Budynki i budowle – 19 298 402,06 zł 

3. Maszyny, urządzenia ,przyrządy i wyposażenie – 220 695,84  zł 

4. Środki transportu – 216 213,50 zł 

 

 

Majątek gminy to jej infrastruktura, to drogi gminne, wewnętrzne, dojazdowe  

do pól rolników, urządzenia do przekazywania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

instalacje solarne, oczyszczalni ścieków na obiektach gminnych, zbiorniki wodne, wiaty 

autobusowe, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlice wiejskie, budynki szkolne 

wraz z boiskami, samochody strażackie w jednostkach OSP (4 sztuki), 2 samochody 

służbowe w Urzędzie Gminy, maszyny i urządzenia biurowe w szkołach i pomieszczeniach 

administracyjnych.  

 

Majątek w większości nie generuje dochodu, korzystają z niego wszyscy mieszkańcy gminy a 

w gestii Wójta Gminy i jego pracowników jest to aby rozwijać tą infrastrukturę pod potrzeby 

mieszkańców i należycie gospodarować obecnym majątkiem. 

 



 

Wynajmem części majątku objęte są : 

1. Mieszkania w domu nauczyciela w Przesmykach i Łysowie łącznie  

12 kompletów mieszkań ,  

2. Trzy pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym  w Łysowie, 

3.  Obiekt w miejscowości Przesmyki wykorzystywany do prowadzenia niepublicznego 

zakładu weterynarii , 

4.  Pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i wynajmowane na potrzeby 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz apteki.  

5. Ponadto Gmina wynajmuje 2 działki na których zlokalizowane są urządzenia firm 

zajmujących się sprzedażą usług telekomunikacyjnych do celów telefonii 

komórkowej. 

 

I. Wysokość czynszu z tytułu najmu za 2015 rok wyniosła 92 719,05 zł 

 

Ponadto Gmina Przesmyki posiada długoterminowe aktywa finansowe w łącznej kwocie  

12 000,00 zł z tego: 

 

1. Udziały w Banku Spółdzielczym w Łosicach w kwocie 2 000,00 zł 

2. Udziały w Mazowieckiej Agencji Energetycznej 10 000 zł . 

 

II. Gmina w 2015 roku uzyskała dochód z dywidendy od udziałów w Banku 

Spółdzielczym w Łosicach na kwotę 160,00 zł 

 

III. W 2015 roku Gmina dokonała sprzedaży udziały  jakie posiadała w spółce 

„Zakład Utylizacji Odpadów” SP z OO w Siedlcach w kwocie  51 173,94 zł. 

Udziały zbyto na kwotę 125 218,00 zł 

 

 

Przesmyki 27 marca 2016 rok. 

 

 

 


