
                    Katowice, dnia 25 marca 2008r 

WIW FK 3150-117/08 

 

    

 

Zespół ds. Finansowo Księgowych informuje, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

w Katowicach posiada następujący majątek      (stan na 31.12.2007): 

I. Środki trwałe ( budynki, samochody, sprzęt laboratoryjny, komputerowy, 

biurowy, itp.)  łącznej wartości                                                 -                          12.947.112,62 

w tym : 

1) – grupa 01 –  budynki i budowle (budynki w trwałym zarządzie)   -             2.153.485,78 

- grupa 02 –  obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieć wodnokanalizacyjna,  

                     sieć  elektryczna, ogrodzenie budynków, parkingi, itp.) -             346.339,77 

-grupa 03-   kotły i maszyny energetyczne                                        -               423.881,49 

-grupa 04-  maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  

                   (komputery, maszyny stolarskie i frezarskie, itp.)            -               584.604,46  

-grupa 06 – urządzenia techniczne (dźwigi osobowe, agregaty prądotwórcze, 

                   hydrofornia, urządzenia sygnałowe, nagłaśniające, rzutniki,  

                    projektory, itp.)                                                               -                467.052,54 

-grupa 07– środki transportu (samochody osobowe, ciężarowe)        -               464.415,04 

-grupa 08- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 

                  (sprzęt laboratoryjny, kserokopiarki, itp. )                        -            8.507.333,54 

 

2) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach w trwałym zarządzie posiada  

w ramach grupy 01 m.in. następujące  budynki: 

- biurowo-laboratoryjny, Katowice ul. Brynowska 25a o wartości netto                 641.090,36 

- biurowo- laboratoryjny, Katowice ul. Brynowska 27 o wartości netto               1.360.945,47 

- budynek zwierzętarni, Katowice ul. Brynowska 31 o wartości netto                       77.690,22 

- budynek składowo – magazynowy, Katowice ul. Brynowska o wartości netto         1.512,27 

- budynek hydroforni, Katowice ul. Brynowska o wartości netto                              70.010,26 

 

3) W posiadaniu Inspektoratu w ramach grupy 07 są m.in.  samochody  

       o łącznej wartości                                                                                   -           464.415,04  

: 



- SAMOCHÓD TRANSPORTOWY RENAULT KANGOO- 

- SAMOCHÓD OSOBOWY NISSAN ALMERA- 

- SAMOCHÓD OSOBOWY TOYOTA AVENSIS- 

- SAMOCHÓD – CHŁODNIA – SEAT INCA- 

- PEUGEOT PARTNER – 

- PEUGEOT PARTNER- 

- PEUGEOT 807- 

 

II. Dla zapewnienia ciągłości pracy oraz sprawnej obsługi klientów pomieszczenia  

    wyposażone są w meble laboratoryjne i biurowe oraz sprzęty o wartości 2.057.121,42 

 

III. Ewidencja środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest  

         w  systemie komputerowym. 
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