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EWIDENCJA MIENIA

GMINY LUB  SKARBU PAŃSTWA

Program MIENIE umożliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych (gruntów i
budynków) stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa, a także będących w użytkowaniu
wieczystym gminy.
Program MIENIE funkcjonuje jako nakładka na program EWOPIS dla WINDOWS, przy czym nie jest
wymagany dostęp on-line do programu EWOPIS.

Jeśli w powiecie funkcjonuje program EWOPIS i jest udostępniany co pewien czas gminie, to w gminie
powinien funkcjonować program MIENIE, w którym gmina dla swoich gruntów i budynków prowadzi
dodatkową rejestrację danych zawierających, między innymi:

 rodzaj środka trwałego,  jego nr inwentarzowy i wartość
 podstawę nabycia lub zbycia wraz z datą i ceną
 planowany sposób zagospodarowania i aktualne wykorzystanie
 jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zagospodarowanie obiektu
 użytkowników nieujawnionych w ewidencji gruntów.

Okno lewe i górne zawiera dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków oraz w module
dzierżaw. Okno w kolorze różowym umożliwia prowadzenie kartoteki dodatkowej przez gminę (lub
jednostkę gospodarującą  mieniem SP).
Jeśli np., w wyniku podziału nr działki uległ zmianie, to po ponownym podłączeniu danych z programu
EWOPIS dla nowych działek brak będzie kartotek, natomiast po naciśnięciu przycisku kartoteka, będzie
można oglądać kartoteki dla działek nieistniejących i przenosić ich zawartość do nowych kartotek.



W oknie górnym wyświetlany jest  zakres danych w zależności od aktywnego przycisku. Dane te pocho-
dzą z bazy obsługiwanej przez program EWOPIS lub programu DZIERŻ i nie są możliwe do aktualizacji.

     

     

Prawie wszystkie pola znajdujące się w kartotece posiadają słowniki.

  
Po naciśnięciu przycisku  może nastąpić wizualizacja wybranej działki wraz z działkami sąsiednimi z
programu EWMAPA.
Program MIENIE podobnie jak program EWOPIS dla WINDOWS, oparty jest o bazę SQL Firebird
(następca Interbase 6) zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, dużą szybkość i  niezawodność.
 Na szczególną uwagę zasługuje niezwykła prostota instalacji oraz fakt, że jako produkt Open Source
Firebird jest darmowy na dowolną ilość stanowisk.
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