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Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach 

STAN NA 
Lp. Wyszczególnienie 

31.12.2018 

2 

0. Grunty 910 303,76 

1. Budynki i lokale 3 835 909,72 

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 564 874,21 

3. ŚRODKI TRWAŁE - Pozostałe 292 741,57 

4. Wyposażenie w użytkowaniu 181 068,00 

5. Zbiory biblioteczne 27 592,70 

6. Wartości niematerialne i prawne 18 749,99 

7. Środki trwałe w budowie 0,00 

RAZEM MAJĄTEK SP2 5 831 239,95 
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Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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