WYKAZ
majątku będącego w zarządzie sołectw

L.p

Nazwa sołectwa

Wyszczególnienie - wykaz

Wartość
księgowa

Forma
sprawowania
zarządu
Bieżące
utrzymanie
nieruchomości
oraz pobieranie
pożytków z tytułu
rozporządzania
mieniem

Czadrów

Nieruchomość w granicach
52.701,00
działki Nr 82 o powierzchni 0,25
ha wraz z zabudowaniami nr 26
i zabudowaniami gospodarczymi
we wsi Czadrów

Budynek byłej Szkoły
Podstawowej o powierzchni
użytkowej 400,17 m2 wraz
z posadowionym na działce
budynkiem gospodarczym
/komórki/i trwałym
ogrodzeniem

Przedwojów

Nieruchomość w granicach
działki Nr 445 o łącznej
powierzchni 0,23 ha wraz z
zabudowaniami nr 45 we wsi
Przedwojów-.

Budynek byłej Szkoły
Podstawowej o powierzcni
użytkowej 195,26 m2 wraz z
posadowionym na działce
budynkiem użytkowym i
trwałym ogrodzeniem

1
13.536,80

2
Szarocin

Nieruchomość w granicach
135.707,04
działki nr 74 o powierzchni 0,05
ha we wsi Szarocin

Świetlica Wiejska
zlokalizowana w części
budynku mieszkalnego Nr
110 o powierzchni
użytkowej 255,28 m2

Nieruchomość w granicach
działki Nr 147/2 o łącznej
powierzchni 0,23 ba wraz z
częścią budynku Nr 13 we wsi
Janiszów

Świetlica Wiejska wraz z
pomieszczeniami
przynależnymi
zlokalizowana w części
budynku mieszkalnego Nr
13 o powierzchni użytkowej
210 m2

3
Janiszów

4

Charakterystyka - opis

263.716,30

Podstawa
przekazania
majątku w zarząd
Uchwała Nr
II/7/2001 Rady
Gminy z dnia
22.02.2001r

j. w.

Uchwała Nr
X/53/2000 Rady
Gminy z dnia 30
listopada 2000 r.

j. w.

Uchwała Nr
V/40/92 Rady
Gminy z dnia 27
maja 1992r.

j. w.

Uchwała Nr
III/13/2002 Rady
Gminy z dnia
28.03.2002r.

L.p

Nazwa sołectwa

Wyszczególnienie - wykaz

Ogorzelec – Ochotnicza Nieruchomość w granicach
Straż Pożarna
działki nr 76/4 o łącznej
powierzchni 0,05ha we wsi
Ogorzelec

Wartość
księgowa
1.100,00

5
Gorzeszów

7
Jawiszów

Świetlica zlokalizowana jest
na I piętrze w części
budynku mieszkalnego Nr
113 o łącznej powierzchni
użytkowej133,21 m2

Nieruchomość na działce Nr 70 14.784,00
o powierzchni 0,38 ha wraz z
częścią budynku N r 22 we wsi
Lipienica

Świetlica zlokalizowana jest
w części budynku Nr 22

Nieruchomość na działce Nr
23.490,00
487/1 o powierzchni 0,53 ha we
wsi Jawiszów

Świetlica zlokalizowana jest
na I piętrze budynku
mieszkalnego Nr 10
,użytkowanie świetlicy jako
sali zebrań i sali
rekreacyjnej,łączna
powierzchnia użytkowa
150m2

Nieruchomość na działce
Nr216/3 o powierzchni 0,04
ha we wsi Dębrznik

Świetlica stanowi odrębny
budynek przylegający
bezpośrednio do budynku Nr
34 o łącznej powierzchni
użytkowej 57,86 m2

8
Dębrznik

9

Świetlica Wiejska
zlokalizowana w części
budynku Nr 39 o ogólnnej
powierzchni
użytkowej265,91 m2

Nieruchomość na działce Nr
9.240,00
73/2 o powierzchni 0,21 ha w
części budynku Nr 113 we wsi
Gorzeszów

6
Lipienica

Charakterystyka - opis

10.000,00

Forma
sprawowania
zarządu

j. w.

j. w.

j. w.

Podstawa
przekazania
majątku w zarząd
Uchwała Nr
IV/22/94 z dnia 26
maja 1994r
przakazano dla OSP
w Ogorzelcu
Uchwała Nr
V/43/92 z dnia
27.05.1992r

Uchwała Nr
VII/50/92 z dnia 01
lipca 1992r
Uchwała Nr I/4/93 z
dnia 27.01.1993r.

j. w.

porozumienie
j. w.

L.p

Nazwa sołectwa
Krzeszówek

Wyszczególnienie - wykaz
Nieruchomość na działce nr48/4
o powierzchni 0,0752 we wsi
Krzeszówek Nr

10
11

Leszczyniec

Wartość
księgowa

Świetlica zlokalizowana jest
w budynku mieszkalnym Nr
32 o łącznej powierzchni
173,46 użytkowej 52,43 m2

Nieruchomość na działce Nr 110 27.486,00
o łącznej powierzchni 0,17 ha
we wsi Leszczyniec nr 100

12

Raszów

Sporządziła:
Alicja Bartczak

Charakterystyka - opis

Nieruchomość zlokalizowana
745.626,92
działce nr 31/3 we wsi Raszów

Świetlica zlokalizowana jest
w budynku biblioteki w
określonym pomieszczeniu o
łącznej powierzchni
użytkowej 53,01 m2
Pawilon szatniowosanitarny o powierzchni
użytkowej 200,5 m 2,
powierzchnia zabudowy
261,9 m2

Forma
sprawowania
zarządu

Podstawa
przekazania
majątku w zarząd
porozumienie

j. w.

j. w.
j. w.
j.w.

porozumienie

