
II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 1.10.2002r.  do 30.09.2003r. 

1. W  w/w okresie z zasobu mienia gminnego sprzedano grunty komunalne na ogólna 
powierzchnię 0,2037 ha: 

-  w  trybie  przetargowym –  działkę  położoną  we  wsi  Zakrzówek  Szlachecki  o  pow. 
0,1635ha,
- w trybie bezprzetargowym – działkę położoną we wsi Zakrzówek Szlachecki o pow. 
0,0188ha,
– w trybie bezprzetargowym Zakładowi  Energetycznemu w Radomsku działkę pod '' 

STACJĄ TRAFO'' położoną w obrębie geodezyjnym Wola Jedlińska (teren hydrofirni) 
o pow. 0,0214ha,

2. Na dzień 30.09.2003r. stan mienia gminnego przedstawia się następująco:
                W okresie od  01.10.2002r  do dnia 30.09.2003r. do zasobu mienia gminnego 
przejęto  przez  skomunalizowanie  32,06ha  gruntów  stanowiących  drogi  wewnętrzne 
(dojazdowe do pól i łąk) we wsiach: Radziechowice I i Wierzbica.

Mienie ogółem: 224,65ha , w tym:

-121,76ha – drogi gminne i wewnętrzne (dojazdowe do pól i łąk)

  - 3,54ha –  grunty oddane w użytkowanie wieczyste (Gminnej Spółdzielni            
                   ''Samopomoc Chłopska'' w Ładzicach , Okręgowej Spółdzielni    
                    Mleczarskiej w Radomsku, Handlowo- Produkcyjnej              
                    Spółdzielni Pracy w Radomsku)  
                     
- 15,43ha – grunty zabudowane

- 83,68ha – grunty niezabudowane budynkami tj. grunty przeznaczone pod drogi   
                   przy podziałach działek gminnych, grunty przeznaczone pod  
                   budownictwo, grunty pod i wokół zalewu i stawu w Zakrzówku   
                   Szlacheckim, grunty rolne w tym:grunty rolne mienia poszczególnych  
                   wsi, grunty rolne oświaty oraz grunty leśne.

III. Środki trwałe przeznaczone do  zbycia  w 2004r.

1. Obiekt byłej szkoły w Woli Jedlińskiej
2. Budynek  mieszkalny byłej  służby rolnej
3. Grunty komunalne na terenie gminy – 2,75 ha

IV.Grunty oddane  w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę:

1. Użytkowanie wieczyste ogółem – 3,54 ha
-  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc  Chłopska” w Ładzicach – 2,37 ha w tym:
Ładzice – 1,97 ha
Stobiecko Szlacheckie – 0,07 ha
Józefów – 0,10 ha
Zakrzówek Szlachecki  - 0,06 ha
Jedlno I – 0,09 ha
Wola Jedlińska – 0,07 ha
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku – ogółem 0,29 ha, w tym:
Wola Jedlińska – 0,21
Jedlno I – 0,08
Handlowo  - Produkcyjna  Spółdzielnia  Pracy  w Radomsku – udział ¼



i usługi „TED” Ewa Dąbrowska – udział ¾
grunty  w Stobiecku szlacheckim o pow. 0,88 ha.

V. Wartość  udziałów wniesionych do  podmiotów gospodarczych 
- Gmina nie posiada  w/w udziałów.

VI.Inwestycje rozpoczęte:
1.  Budowa obiektu  sali  gimnastycznej w Jedlnie -
 poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 1.007.180
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice II i Ładzice - 
poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 2.664.596
3.  Modernizacja dróg dojazdowych do łąk i pól w Jankowicach i Jedlnie – nakłady od 
początku roku wynoszą 35.000

VII.Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych
- Gmina nie posiada w/w  praw.

VIII. Wykonywanie posiadania
Gmina nie wykonuje posiadania
IX.Dochody z mienia komnunalnego:

1. Kwota uzyskana  ze sprzedaży gruntów  gminnych wynosi 3.168 zł
2. Kwota uzyskana z  opłat   za użytkowanie   wieczyste  i  kwota uzyskana  z  czynszu 

dzierżawnego (mieszkalnego) – 41.736 zł

X. Wartość  zobowiązań z ich wyliczeniem:
Na dzień 30.09.2003r.  Gmina Ładzice nie   posiadała  zobowiązań  wymagalnych. 

XI.Wartość  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów,  pożyczek  oraz  udzielonych 
poręczeń:
Na  dzień   30.09.2003r.   Gmina  posiadała  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek   łączne 
zadłużenie w kwocie 2.771.827


