
Objaśnienia do informacji o stanie mienia na 2006 rok.

W Uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowane zostały dochody z mienia     

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115.111 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.700.000 zł

          zgodnie załącznikiem Nr 8 ( Informacja o stanie mienia )

Są  to przewidziane  do  sprzedaży:  „  Pola  Czerwonkowskie  „–  54  ha  ,  Dom  Pomocy 

Społecznej  w  Sochaczewie  oraz  działki   przy  ul.Gawłowskiej.

Łączne dochody z mienia zaplanowane zostały w kwocie 8.815.111 zł

Ograniczone prawa rzeczowe : Hipoteka

- 31 października 2001 roku ustanowiona została hipoteka na okres 10 lat od daty 

zawarcia  umowy,  na nieruchomości  w miejscowości  Teresin ul.  XX – lecia  12 

będącej własnością powiatu w wysokości 650.000 zł.    

Przedmiotem  umowy  było  dofinansowanie  ze  środków  PFRON  budowy  sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie.

-  19  kwietnia  2005  roku  ustanowiona  została  hipoteka  umowna  zwykła  łączna 

w wysokości  1.810.000 zł oraz  hipoteka  umowna kaucyjna łączna do wysokości 

830.790 zł na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW 22594 prowadzonej 

przez  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w  Sochaczewie  ,  położonej 

w  Sochaczewie  przy  ul.  Ziemowita  10,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Sochaczewskiego,  na  zabezpieczenie  spłaty  kredytu  i  odsetek,  udzielonego  przez 

Bank  Ochrony  Środowiska  S.A  I  Oddział  Warszawa,  ul  Wilanowska  372, 

na podstawie umowy kredytu w rachunku kredytowym Nr umowy 5/05/0/102 z dnia 

23.03.2005 r.

Użytkowanie wieczyste

Zakupiona została działka od zakładu „Chemitex” na potrzeby szkoły im. J. Iwaszkiewicza 

w  Sochaczewie o pow. 0,1154 ha o wartości  4.200 zł

Udziały  Powiatu  Sochaczewskiego w innych podmiotach

Powiat  posiada  udziały  w  Mazowieckim  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  Sp.z.o.o 

z siedzibą w Warszawie w wysokości 50.000 zł

- % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 3,65

- % udziału w kapitale podmiotu – 3,65
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