
Zatq,cznik nr 2 do Zarzctdzenia Nr 19/2013 

W6jta Gminy Soehoein z dnia 25 marea 2013 r. 


BILANS 
 Regionalna Izba Obraehunkowa w 
Urzctd Gminy z wykonania budzetu Warszawie 

panstwa, jednostki 
PI,Guzikarzy 9 samorzetdu terytorialnego 


09-110 SOCHOCIN 
 Gmina SOCHOCIN 
Numer identvfikacyjny REGON 

sporzC\dzony na 
000550574 

dzien 131-12-2012 r. 

Stan na 
 Stan na koniec Stan na Stan na poczC\tek 

PASYWAAKTYWA 
rokukoniec roku rokupoczC\tek roku 

874713,71 1 451 016,00 1 100 859,80 500 564,00 I Zobowia,zania I Srodki pieni~te 

1.1 Zobowia,zania 
1 451 000,00 1100500,001.1 Srodki pieni~tne 500 564,00 874713,71 

finansowe 

1.1.1 Srodki pieni~tne 1.1.1 Kr6tkoterminowe (do 
874713,71500 564,00 0,00 0,00

budtetu 12 miesi~cy) 

1.1.2 PozostaJe srodki 1.1.2 Dlugoterminowe
0,00 1451000,00 1 100500,00 0,00 

(powyzej 12 miesi~cy)pieni~tne 

II Naletnosci i 1.2 Zobowia,zania wobec 
73748,24 78430,33 a 0,00

rozliczenia budtet6w 

II. 1 Naleznosci 1.3 PozostaJe
0,00 0,00 16,00 359,80

finansowe zobowi/tzania 

I L 1.1 Kr6tkoterminowe 
-1 207748,76 -489922,760,00 0,00 II Aktywa netto budtetu 

(do 12 miesi~cy) 

11.1.2 Dlugoterminowe 11.1 Wynik wykonania 
0,00 0,00 -1 521 945,60 717826,00

(powytej 12 miesi~cy) budtetu (+,-) 

11.2 Naletnosci od I L 1.1 Nadwytka budtetu 
73748,24 53372,98 0,00 717826,00

(+)budtet6w 

11.3 Pozostate 
naletnosci i 25 057,35 11.1.2 Deficyt budietu (-) -1 521 945,60 0,00 
rozliczenia 

0,00 

11.1.3 Niewykonane
III Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki (-) 

11.2 Wynik na operacjach 
0,00 0,00

niekasowych (+,-) 

11.3 Rezerwa na 
0,00 0,00

niewygasaja,ce wydatki 

11.5 Srodki z prywatyzacji 0,00 0,00 

11.6 Skumulowany wynik 
314196,84 -1 207748,76

budtetu (+.-) 

III Inne pasywa 331045,00 342207,00 

574312,24 953144,04574312,24 953144,04Suma aktyw6w Suma pasyw6w 

2012-03-11 ,~ ITsKAFmi.;· rlvffNV d 
budietu paris twa, rok, miesictc, dzieri (minister,cz ~nnAzarzctdu).....(g:~;'~~L~a 

Co, 'charzak • /. 



Zatctcznik nr 3 ~c:>Zarzctdzenia 
-=:----=------=---:---:----1 

.Nr 19/2013 ~.?jta GminySochocin 
:z dnia 25 marca 2013r. 

SPRAWOZDANIE 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU 
FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KUL TURY 

ZA 2012 ROK 
--. - ---..........------ .......--..........------ ...............~-------- ........... ----I 

GMMINNY OSRODEK KUL TURY 
............. _--------- .............. _-

dziaf - 921 
rozdziaf - 92109 

I. PRZYCHODY
I mmmm _______~,--

i I Wykonanie za ! % wykonania
w_yszc~eg:_o-'I-n-ie-n-ie-----1I-Plan na 2012 ro~_k-.!_ .......2.....,012rok ___~.----.."c:·3"-'c:::2""-t)'-.............--1 

1 2 I 3 4 
------t----.............. ... -;--------1 

2 
1:..~p!arznYCShrOOddky60Wg::emPOCZC\tek roku ..............-3-346.5... 94702',57371 4.540,53-+1___·___--1 

~§~a£la_~~Ud~E:!~1minY ______L ............... 330,000,001 .....~.~_~:_~~_~:~-=-~,.....i----~-:-:::~g:~~~ 
przychody Wfasne I 6,972,771 6,972,77i_JOO,00o/~ 
3. Qotacje na inwesiYcre--- ---_6~=~_ 011 100,00% 
~AZ_E~....... ____~_____.........._....... 341.513,30:_...... 341.513,30 ___~== 100,00% 

.--~-----

II. KOSZTY 
4:Kosz~Y0g6iem ! 314671.,550130',30°0..•••1.... .......... 316366',278347',21301 :___ 98,46% 
\fIJY_~JlE<:ld_z_e_ni_e------c ..,-----+----------'---1..--------'---+._ ..........___ 99,54% 
Wynagr. z ty!. um6w zlecenia i 0 I i 

l~k\~~kTZTytlibezp,sp6teczn, i-----~:~~~:~~ I - ...-~-~~~~:~~-:----:~ 
Sktadki na Fundusz-Pracy- 1 3100 00'1 -'~-3-00-1...·,.·.·.·.1.·.·...7=-:--·----:-96..:,--81--colc-c-lo 
QdpisnalFSS -- 15:241:73' 5241 ,7-=3-+-I_-____10......,0c-'-,0,.-0-c-°Ic-l0 
podr6ze stuzbowe i krajo"",~ _ 2,200,00 1,987,67=+-_______90...:..,3=-4-=-°Ic"'ol 
?:u_zycle ener:gii ____....... _ 31,000,00 ___, 30.298,22 97,73% 
in..'leoptaty_ _______ _____ -f ____.___?:600'001 _ ..____ ~.2~O,0-,-7+--__ 9_8_,7_5_% 
?:akup towar6w i ustug ___ I 69,371,57 

1
, 66,579,00! _, 95,97% 

Pozostate koszty .. O. -- °I 

5.Stan srodkowna konlec okresu -.-- ... ----.... , - ._ --- ........... --1 

s.~rawozdaw_cz_e......g"--o_______-t-_____----'-Oi ____5_.2_2_6..:....,1_7_+_'________ 
6.Wydatki majqtkowe i-............ .. -------- i 
7.Nal_ez_n_os_·ci_~__, 1.. __ ..__ ° _O~ _______Jl.....O_O!o 

01 O,OO.. _o/()
···········~it- 0,00% 

~~?obowiC\zania__.____....... ___ ~...___ .... 
w tym wymagalne 

0;
01 ~ 

'ffi~.T 

mgr An;;11~howska 




Cz~sc opisowa z wykonania planu flnansowego 

za 2012 rok 


przez Gminny Osrodek Kultury 

w Sochocinie 


Ogolna kwota dotacji otrzymanych z budzetu gminy w 2012 roku w 

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92 109 

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluhy wyniosla 330.000,00 zl. Przychody 

wlasne instytucji kultury to kwota 6.972,77 zl. 

W Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie znajduj~ si~ nast~puj~ce 

sekcje zainteresowan: muzyczna, teatralna, taneczna, kapela folkowa. W GOK 

istnieje swietlica srodowiskowa dla najmlodszych, Kolo Gminne Emerytow, 

Rencistow Inwalidow, Kolo Gminnego Zwi~ku Kombatantow 

Rzeczpospolitej i Bylych Wi~zniow Politycznych. 

W 2012 roku na dzialalnosc merytoryczn~ istniej~cych sekcji przeznaczono 

3.000,00 zl. S~ to glownie materialy dydaktyczne, nagrody oraz inne niezb~dne 

akcesoria sluz~ce do prowadzenia zaj~c w poszczegolnych sekcjach tj. zakup 

instrumentow muzycznych, warsztaty muzyczne, drobne upominki dla dzieci 

uczestnicz~cych w poszczegolnych sekcjach itp. W zaj~ciach w/w sekcji bierze 

udzial okolo 97 osob. 

W GOK dziala rowniez sekcja orkiestry d~tej skupiaj~ca 40 osob. 

Zatrudnionych jest dwoch instruktorow w celu prowadzenia nauki gry na 

instrumentach. Koszt utrzymania kapelmistrza i nauczyciela gry na 

instrumentach to kwota 27.870,00 zl. Zakupiono oraz wyremontowano sprz~t 

muzyczny dla tejze sekcji za kwot~ 13.847,00 zl. Zakupiono kurtki, marynarki 

i kamizelki wizytowe dla wszystkich uczestnikow sekcji za kwot~ 9.156,00 zl 

Pozostale koszty zwi~zane z utrzymaniem tejze sekcji tj. przejazdy 1 mne 

niezb~dne artykuly do prowadzenia w/w sekcji to kwota 1.000,00zl. 

Gminny Osrodek KuItury w Sochocinie oprocz imprez organizowanych 

w placowce, przeprowadza rowniez imprezy plenerowe: dyskoteki, festyny, 

wycieczki ,wyjazdy na wyst~py itp. Koszt obslugi w/w imprez to kwota 



1.400,00 zl. 

Gminny Osrodek Kultury byl organizatorem spotkan z ludzmi kultury polskiej 

oraz kilku przedstawien teatralnych dla najmlodszych. Koszt w/w uroczystosci 

to kwota 500,00 zl 

Gminny Osrodek Kultury byl wsp6lorganizatorem imprezy plenerowej 

VI Dni Sochocina pod haslem "Z rycerzami za pan brat". Calkowity 

poniesiony koszt tej uroczystosci to 8.100, 00 zl. 

W 2012 roku Gminny Osrodek Kultury organizowal wystaw~ czasow'l pod 

nazw'l "Sochocinskie guziki - slad dawnej tradycji" 0 charakterze promocyjno 

edukacyjnym, kt6ra obecnie jest eksponowana w Zurominskim Centrum 

Kultury. Zakup ksi'lzek promocyjnych pt. "Sochocinskie guziki" oraz 

organizacja i przewozenie wystawy to koszt 3.500,00 zl. 

Podczas Swi'lt Wielkanocnych, Bozego Ciala, Bozego Narodzenia 

Gminny Osrodek Kultury byl organizatorem spotkan swi'ltecznych 

z mieszkancami gminy Sochocin, przedstawicielami instytucji i orgamzaCJl 

dzialaj'lcych na terenie gminy oraz z dziecmi z sekcji dzialaj'lcych przy GOK. 

Prezentowane byly tradycje obchod6w Swi'lt. W spotkaniach wzi~lo udzial ok. 

150 os6b. Koszt w/w uroczystosci to kwota 800,00 zl. 

Gminny Osrodek Kultury przyst~powal do projektu pod nazw'l "Muzyka 

l'lczy pokolenia i lagodzi obyczaje" Przeprowadzone zostaly warsztaty 

muzyczne i nagrane dwie plyty pt ,,15-lat Orkiestry D~tej Sochocin" oraz 

"W swi'ltecznym nastroju" Poniesiony koszt to kwota 6.300,00. Poza tym 

zam6wiona zostala usluga graficzna do pakowania plyt z nagraniami w kwocie 

980,00 zl. 

W biez'lcym roku zlecono przegl'ld przewod6w kominiarskich, instalacji 

gazowej, przegl'ld roczny budynku. Koszt powyzszych uslug to kwota 

1.500,00 zl. 

Utrzymanie budynku tj. zUZycie gazu, energii, wody, wyw6z nieczystosci, 

ochrona obiektu, telefon, usluga radia i telewizji i inne - to kwota 37.400,00 zl. 

Pozostale wydatki zwi'lzane S'l z utrzymaniem 9 pracownik6w na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen jest to kwota 203.620,00 zl. 



Wtym: 

- wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 166.734,00 z1. 

- skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w - 28.645,00 z1. 

- Fundusz Pracy - 3.000,00 z1. 

- odpis na ZFSS 5.241,00 z1. 

Pozostale wydatki to biez<lca dzialalnosc plac6wki tj. wszelkiego rodzaju 

ubezpieczenia, srodki czystosci, artykuly biurowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia 

i inne stanowi<lkwot~ 18.000,00 z1. 

;~~! 
ngr Ann~~howska 
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: Zafqcznki nr 4 do Zarzqdzenia 

. Nr 19/2013 W6jta Gminy Sochocin 
c----------- 

~ z dnia 25 marca 2013r. 
- --	 ----~-- - -- ----- --- --- 

SPRAWOZDANIE 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU 

FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 


ZA 2012 ROK 

I 	 I 
I 	 I- ---- ---- --	 I --

GMMINNA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA 
"--~-

dziat - 921 

rozdziat - 92116 
•• ••____ --- 0

I. PRZYCHODY 
Wykonanie zaWyszczeg61nienie Plan na 2012 rok i 

2012 rok 

1 2 	 I 3 
I

758,92 i 758,921.Stan srodkow na poczcttek roku 
I 

145.545,96 1 145.545,96 

~otacja z budzetu gminy 

2. Przyc~~dy ogotem 

141_000,00! 141_000,00 

przychody wfasne 45,961 45,96 
3.Do~acja na zakup now. czytel. 4.500,00[ 4.500,00 

i 

RAZEM 
-	 L_ 146.304,88 1 146.304,88 

4. Koszty ogoJem 

Wynagrodzenie 
vvylld~l. L lyl. UIIIUW LI~L;~lIld I U 

dzielo 
-------------- -

Skladki z tyt __ ub~_zp.spoleczn. 

.§.~~~~ki na Fundusz Pracy 

Odpis na ZFSS 

Podr6~~~luz~()we i krajowe 

Zuzycie energii 

inne oplaty 

Pozostale koszty 
5.Stan srodkow na koniec okresu 
sprawozdawczego 

6.Wydatki majcttkowe 

7.Nalei:nosci 
8.Zobowictzania_ 
W tym wymagalne 

II. KOSZTY 

I 

I 

146.304,88:I 146.258,92 
i 

115.000,001 114.965,00 
I 

0 	 0 
-_.--- 

0/0 wykonania (3:2) 

4 
-- --------"-"------

100,00% 
-~--------------

100,00% 

0,00% 
100,00% 

100,00% 

99,96% 

99,96% 

0,00% 

17.700,00 17:69~,~L_ 99,99% 

1.140,001 1.138,271 99,84% 

2.643,66! 2.643,661 
I 

100,00%
__ 0______---

t 

50,00, 42, 90 1 0,00%
----_.--	 --- - ------ 

0 	 01 0,00% 
I 

0,00%0: 	 0 
I 

I 	 I 
I 

I 

99,98%Z~kue !()war6w.l usl~9.___ ! 9.771,22 9.769,47 
. 

0 0 

0 
t-- 45,96 

1 

I 

oj 	 0,00% _... 01 
0 	 0, 0,00% 

+-
0 	 0: 0,00% 

~!T 

mgt AnJ1.dM4!.howska 



CZfSC opisowa Z wykonania planu flnansowego 

za 2012 rok 


przez Gminnq Bibliotekf Publicznq 

w Sochocinie 


Og61na kwota dotacji otrzymanych z budzetu gminy w 2012 roku 

w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116

Biblioteki wyniosla 141.000,00 zl. dotacja ze srodkow Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z programu "Zakup nowosci czytelniczych" 

wyniosla 4.500,00 zl. Przychody wlasne instytucji kultury to kwota 45,96 zl. 

Srodki otrzymane przez Gminn'l:. Bibliotekte PublicZll'l:. w Sochocinie 

w 2012 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

pracownik6w w wysokosci 136.448,00 zl. W tym: 

-wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 114.965,00 zl. 


-skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w - 17.700,00 zl. 


-Fundusz Pracy- 1.139,00 zl. 


-Odpis na ZFSS - 2.644,00 zl. 


Zostaly zakupione 382 pozycje nowosci czytelniczych. Koszt zakupu w/w 

ksi'l:.zek to kwota 7.625,00 zl. Zarejestrowano 415 czytelnik6w i udosttepniono 

7.074 zbiory biblioteczne. 

Pozostale wydatki zwi'lZane S'l:. z biez'l:.c'l:. dzialalnosci'l:. plac6wki 

tj. artykuly biurowe, druki, toner, folia do obkladania ksi'l:.zek, badania 

profilaktyczne itp. stanowi'l:. kwotte 2.186,00 zl. 

~JJT 
mgrA~~howska 



INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego na dzien 31.XII.20 12 roku 

Mienie komunalne Gminy Sochocin stanowill. grunty, kt6re zostaly nabyte w formie decyzji 
administracyjnych wydanych przez Urzll.d Wojew6dzki w Ciechanowie, decyzji zatwierdzajll.cych 
projekt podzialu nieruchomosci, postanowien sll.dowych a takze nabyte w formie akt6w 
notarialnych. 

Powierzchnia mienia komunalnego na dzien 31 grudnia 2012 r. wynosila 175,4350 ha w tym : 

- drogi -143,9103 ha 

- dzialki budowlane i rekreacyjne - 3,8947 ha w tym : Bolt(cin 0,9873 ha, Gromadzyn 
0,3000 ha, Kt(pa 0,8714 ha, Milewo - 0,2300 ha, Niewikla - 0,1800 ha, Podsmardzewo ~ 0,8200 
ha, Sochocin - 0,5060 ha 

- uslugi - infrastruktura - 10,4100 ha Izaopatrzenie w wodt(, odprowadzenie sciek6w, zbiornik 
retencyjnyl w tym : Kolonia Sochocin - 4,5000 ha, Kondrajec - 2,9600 ha, Milewo 0,1800 
ha, Rzy 0,5300 ha, Smardzewo - 0,3900 ha, Sochocin - 1,8500 ha 

- kultura, oswiata i administracja - 6,3600 ha Iszkoly, przedszkola, stadiony, domy kulturyl w 
tym : Sochocin - 4,6500 ha, Smardzewo 0,8600 ha, Kolozll.b - 0,8500 ha 

- dzialki rolne - 10,8600 ha w tym : Drozdzyn - 6,3800 ha, Gromadzyn 0,5500 ha, Rzy 
0,9700 ha, Smardzewo - 1,7400 ha, Sochocin 1, 2200 ha. 

Sposob zagospodarowania : 

w bezposrednim zarz~dzie znajduje sit( 174,4537 ha 

w dzieriawie lub najmie - 0,2113 ha 

przekazane w uZytkowanie wieczyste - 0,7700 ha 


Na terenie gminy znajduj~ si~ nast~puj~ce obiekty : 

- przedszkola - 1 ISochocinl 
- szkoly - 3 I Sochocin, Smardzewo, Kolozll.bl 
- osrodki kultury - I/Sochocinl 
- budynki mieszkalne - 1 lBolt(cinl 

inne budynki - 8 Isiedziba Urzt(du Gminy, stol6wka, budynek odnowy 
biologicznej, hydrofornie, oczyszczalnia sciek6w, budynki gospodarczel Sochocin, Smardzewo, 
Rzy, Kondrajec . 

W roku 2012 Gmina Sochocin zbyla grunty 0 lll.cznej powierzchni 0,2300 ha, w tym : 
0,0200 ha jako dzialkt( budowlanll. i 0,2300 ha przeksztalcono z prawa uZytkowania wieczystego 
w prawo wlasnosci. Pod drogi gminne nabyto z mocy prawa grunty 0 lll.cznej powierzchni pow. 
0,5926 ha. W przyszlym 2013 roku Gmina Sochocin zamierza zbyc w drodze przetargu 
nieruchomosci gminne w miejscowosciach : Soc hoc in i Smardzewo, sukcesywnie regulowac 
stan mienia gminnego, komunalizowac drogi, jak r6wniez potwierdzic prawo wlasnosci do 
mienia komunalnego poprzez dalsze wpisy do ksi~ wieczystych . 

Sporzll.dzila: 
Magdalena Karabin 

rngr An~hOWSka 

http:Kolozll.bl
http:31.XII.20


• Za~znik nr 5 do Zarzqdzenia 
N.-/2013 W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 25 marca 2013 r. 

Informacja 0 stanie mienia komunalnego Gminy Sochocin na dzien 31.12.2012r. 

Wartose 
Spos6b zagospodarowania 

Opis mienia wg grup 
lIose ha 1szt. inwestycyjna(sum w bezposrednim zarntdzie dzieriawa lub najem 

przekazanie w zar:l:ld lub 
rodzajowych uzytkowanie 

a rubryk 4 - 6 
ilose szt. 1wartose zl jlose szt. 1wartose zl ilose szt. 1wartosc zl 

1 2 3 4 5 6 

Grunt!: 175,435 2.069.597,00 174,4537/2.050.011,00 0,2113/4.186,00 0,77 1 15.400,00 

drogi 143,9103 1.439.103,00 143,9063/1.439.137,00 0,0040/40,00 
dziatki budowlane i rekreacyj 3,8947 82.494,00 3,2474/64.948,00 0,2073/4146,00 0,46/9.200,00 
ustugi i infrastruktura 10,41 204.400,00 10,1000/202.000,00 0,31 16200,00 
kultura i oswiata 6,36 127.200,00 6.3600/127.200,00 
dziatki rolne 10,86 217.200,00 10,8600/217.200,00 
Obiektv: 14 4.002.789,81 13/3.962.789,81 1 1 40.000,00 

budynki mieszkalne 1 40.000,00 1 140.000,00 
budynki niemieszkalne 8 748.794,00 8/748.794,00 
szkofy 3 2.952.805,21 3/2.952.805,21 
przedszkola 1 91.990,60 1 191.990,60 
srodki kulturalne 1 169.200,00 1 1169.200,00 

S porZ'ldzila: 
Magdalena Karabin 

'~rT 
/;'li~howska 



- • 

Mienie komunalne Gminy Sochocin na dzieri 31 12.2012r. 

( 

Drogi w ha w ha 
l!rogi w ha ilosc / wartosc wartosc 

2011 ,2012 20.1,,2___"_'j 

Lp, Wies 

L Baraki 10/5011~--" - 

2. Biele 2,36Q!U~~OQ,OO 
3, Bud Gutarzewskie~,800~118000,00 

budowlane i 
rekreacyjne w ha 
i1osc/wartosc 

'2012 

: kultura, oswiata i 
wha 

2012 

. 0,5300 /10600,00 

O,~OO / 7800,~0 

/ 24~00,<!.0_ .. .I,~_{ 37000,00 

0,8714 / 17428,~0 

I 1.'7000,OQ.._ 

4, Bol\!cin ~}817 L~~8.!7,QO 

5. Cicmnicwo 

6, 


7. 

8, n 


9. Gutarzcwo 

10. Idzikowice 

15. 

16. 

Niewikla 


Podsmardzewo 


Smardzewo 

,;;;.;:..:_I-:-''-'-'''';;;.;,;;..____+0,=..24QO/ ...cc:=.'--.,..._ 

/208.200,00 

-----

Sporz~dzila: 

M, Karabin 
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Zalqcznik do rozporzqdzenia 
Ministra Skarbu Panstwa 
z dnia 12.11.2003 r. (poz. 2004) 

INFORMACJA DOTYCZ1\CA PRZEKSZTAI1CEN I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO 

A. DANE IDENTYFIKACY JNE JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO 
A.I. Dotvcz 

1_' ---"'1'0._--_' 1 _ ... _,_ .. _-_...  14.Powiat 6. e-mail 

5. e-mail 

,t\A. Dotyczyzwi'lzku111i~dzygminnego i zwiqzku powiat6w 
2. Rcgoll 13.Nazwa zwi¥ku mi~dzygmillllego/zwillZku powiat6w 4. Uczestnicy zwi¥ku mi.;dzygminnegolzwi¥ku powiat6w 

Lp__ I 

6. Powiat 7. Gmina miejscowosc, ulica, nr domu, kod 9. e-mail 

B. OSOBA SPORZADZAJACA INFORMACJ~ 
12. e-mail 

=~-----j 

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDLUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJACEGO ROK OBJ~TY INFORMACJA 



i Oznaczenle 
regon jednostki formy 
organizacyjnej prawncJ 

2 
Zaklad 

- Budowlany budtetowy 

Data 
rozpoczc;c ia 
dzialalnosci 

3 
03.06.1979 

Udzial " og61nej wartosci kapitalu 
(w%) 

jcdnostck 

samorz'ldu 


tcrytorialncgo 

4 
100% 

Wartosc 
akcji/udzialuw 

wsp61kach 
handlowych wyniku prywatyzowana

os6b 
przekszta!ccnia w roku objc;tym 

zagraniczn 
,,TAKTNIE" in foml acj 'I

ych 
.,TAK"I"NIE"

(I'!cznic) 

8 9 II 

jcdnostck 
prywatnych 

(llIcznic) 

7 

dzialalnosci 
wedlug PKD 

10 
4120 Z 

kdnostka 
organizacyjna 

powstala w 

nie 

Jcdnostka 
organizacyjna 
przeksztalcanal 

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTALCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJI;:TYM INFORMACJt\. 

Lp. Nazwa lub firma i regon Podstawa prawna zmianyData Spos6b Wartosc Zadvsoonowanie mieniem 
przeksztalcanej/prywatyzowanej przeksztalcen ial prr.eksztalccnial zbytychpodj~cia spos6b oznaczenie !ormy warteSc 

jednostki organizacyjnej uchwaly prywatyzacj i prywatyzacji akcj i/udzial6w wlasnosci podmiotu, (w tys. zl) 
(na pocz,!tek roku obj~tego informacjl!) w sp61kach kt6rcmu pr7.ekazano 

handlowych mienie 

2I 3 4 5 76 8 9 
Zaklad Remontowo - Budowlany Likwidacja w celu I 30.11.20 II Przekazanie Sp. z 0.0. ze 100% 324 600,00 zl17.o8jo"r·1~f5:;;;~; Rady utworzenia sp61ki utytkowanego udzialem gminy 

Gminy Sochocin prawa handlowego mienia 

jednostek 

samorzlldu 


terytorialnego 


Gminny Zaklad Komunalny wiSp. Z 0.0. 100% 
Sochocinie sp. z 0.0. w 
organizacji 

Udzial w og61nej wartosci kapitalu 
(na koniec roku obj~tego informacjl!) 

(w%) 

samorz'!dowych os6b prawnych, sp61ek z 
udzialem jednostek samorz'!du terytorialnego 

lub sanlofZ<\dowych os6b prawnych oraz sp61ek 
zaletnych od spOlek z udzialem jednostek 

Skarbu 
Panstwa i 

pailstwowych 
os6b prawnych 

krajowych 
os6b i 

jednostek 
prywatnych 

os6b 
zagranicznych 

(I,!cznie) 

16 

Wartosc 
akcji/udzial6w 

w 

przedmiot 

18 

E. 	 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTORE ZOSTAL Y UTWORZONE LUB KTORE ZACZI;:L Y PODLEGAC JEDNOSTCE SAMORZt\.DU 
TERYTORIALNEGO LUB BYC PRZEZ NIt\. NADZOROWANE, LUB DO KTORYCH JEDNOSTKA SAMORZt\.DU TERYTORIALNEGO, SAMORZt\.DOWA 
OSOBA PRAWNA LUB SPOLKA Z UDZIALEM KAPITALU JEDNOSTKI SAMORZt\.DU TERYTORIALNEGO PRZYSTt\.PILY W ROKU OBJI;:TYM 
IN FORMACJt\. 

12 

2 

http:SAMORZt\.DU
http:SAMORZt\.DU
http:SAMORZt\.DU
http:30.11.20


--------------

e-Lp 

Sochocin 31.12 2012r. Magdalena Karabin Sochocin 20.03.2013r. W6jt Sochocin mgr Anna Zwierzchowska 

(miejscowosc, data i podpis osoby SPorzlldzajllcej informacj~) (miejscowosc, data, piecz~c i podpis organu sktadajllcego informacj~) 

Nazwa lub ftml~a~T Oznaczenie Data Podstawa Data Udzial w ogolnej wartosci kapitalu Wartos.: Pm:dmiot 
regon jednostki fonny podj~cia prawna zmiany (na koniec roku obj~lego infonnacjlj) akcji/udzial6w dzialalnosci 
organizacyjnej prawnej uchwaly (w%) w sp6lkach 

handlowych 
(na koniec 

roku obj~tego 
infonnacjlj) 

wedlugPKD 
(na koniec 

roku 
obj\(tego 

infonnacjlj) 

(na konicc roku 
()bj~tego inlonnacjlj) 

(na koniec 
roku 

obj~tego 

infonnaejlj) 

samorzl\du 
terytorialnego 

samorzl\dowych os6b prawnych, 
sp61ek z udzialem jednostek 

samorzl\du terytorialncgo lub 
samorzl\dowych os6b prawnych 
oraz sp6lek zalcznych od sp6lck 
z udzialcm jednostek samorzl\du 

tcrytorialnego 

Skarbu 
Pailstwa i 

pailstwowych 
os6b prawnych 

(ll\cznie) 

krajowych 
os6b i 

jcdnostek 
prywatnych 

(/l\cznic) 

os6b 
zagranicznych 

(Il\cznic) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

3 


