




























INFORMACJA DODATKOWA 
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URZĘDU GMINY 

 
1. 
1.1 Nazwa jednostki: Urząd Gminy  
1.2 Siedziba jednostki: Budynek Urzędu Gminy w Konopiskach 
1.3 Adres jednostki: ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 
1.4.Podstawowy przedmiot działalności: działalność samorządowa 
2.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2021-31.12.2021 
3. Sprawozdanie jednostkowe 
4.Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów:  
 

Urząd Gminy Konopiska zobowiązany jest stosować zasady rachunkowości rzetelnie i jasno 
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, w języku 
polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu technik ręcznych i komputerowych.  
 
Wycena aktywów i pasywów: zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia 
się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Jednostka stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według 
reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na 
podstawie ustawy o finansach publicznych. 
 
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów:  
Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych 
o krótkim okresie użytkowania i  w cenie zakupu nieprzekraczającej 200 zł. W momencie zakupu 
wartość tych składników zalicza się w koszty w 100%. 
Ewidencja ilościową obejmuje się nisko-cenne składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne 
o wartości od 200,00 zł do 699,99 zł. W momencie zakupu wartość tych składników zalicza się w 
koszty w 100%. 
Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i 
zdatne do użytku na potrzeby jednostki o wartości od 700,00 zł do 9.999,99 zł. Ewidencja prowadzona 
jest na koncie 013 – pozostałe środki trwałe oraz 020 - wartości niematerialne i prawne. W momencie 
zakupu wartość tych składników zalicza się w koszty w 100%. 
Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustaloną w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj. 10.000,00 zł. Ewidencja 
prowadzona jest na koncie 011- środki trwałe. Wyceny środków trwałych dokonuje się według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia a w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości 
określonej w decyzji lub umowie. 
Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia przekracza wartość 10.000,00 zł 
ewidencjonowane są na koncie 021 – Wartości niematerialne i prawne. Wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych dokonuje się według cen nabycia. 
 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych: w Urzędzie Gminy stosuje się liniową metodę umarzania 
dla wszystkich składników majątku. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są stopniowo, według stawek 
amortyzacyjnych. Amortyzację nalicza się od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do 
użytkowania; w przypadku, gdy amortyzuje się środek trwały jednorazowo, wtedy odpisy 
amortyzacyjne dokonywane są w miesiącu zakupu.  
 

Materiały: w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu natomiast 
pozyskane drewno zgodnie z wartościami określonymi Uchwałą Rady Gminy Konopiska. Jednostka 
prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów na koncie 310 – Materiały. Na koniec roku 
obrotowego na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zapasów materiałów. 

 



Zasady ustalania wyniku finansowego: Wynik finansowy jednostki ustalany jest wariancie 
porównawczym rachunku zysków i strat za pośrednictwem konta 860 – Wynik finansowy. 
Z końcem roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 

 poniesionych kosztów w korespondencji z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 
411; 

 wartości sprzedanych materiałów w korespondencji z kontem 720; 
 kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów 

operacyjnych, w korespondencji z kontem 761; 
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 

 uzyskanych przychodów, w korespondencji z kontem 720, 750, 760 
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę 
netto, saldo Ma - zysk netto.  

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność jednostki 

1. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności 

Z uwagi na fakt, iż jednostki sektora finansów publicznych nie są bezpośrednio narażone na 
negatywne skutki pandemii COVID-19, również w Urzędzie Gminy w Konopiskach nie wystąpiły 
okoliczności wskazujące na istotne zagrożenia kontynuacji działalności jednostki. W związku z 
powyższym, przyjmuje się założenie kontynuacji działalności w 2021 r. i latach następnych.  

2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury w czasie pandemii 

Inwentaryzacja na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w 
Konopiskach zgodnie z ustawą. Nie stwierdzono żadnych trudności przy jej przeprowadzeniu.  

4. Wsparcie w trakcie trwania pandemii COVID-19 

Urząd otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 1 000 000,00 zł, jako 
nagrodę w konkursie pn. „Rosnąca odporność”. Środki te wykorzystane zostaną w latach następnych 
na zadania związane z celem konkursu. 

5. Dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19 

 W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Urząd Gminy Konopiska poniósł dodatkowe koszty 
działalności w łącznej wysokości 95 003,14 zł, w tym na zakup lampy bakteriobójczej, laptopa, worków 
na odpady, na wywóz nieczystości od chorych na koronawirusa oraz na zakup dostępu do internetu 
dla uczniów.  

 
6. Ubytki dochodów w 2021 r.  

Urząd Gminy Konopiska poniósł ubytki w dochodach z następujących tytułów: 

a) Umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 3 125,00 zł 
b) Obniżek i zwolnień czynszów najmu i dzierżawy za nieruchomości gminne w wysokości  

13.954,71 zł 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia: zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki od 1 do 18. 
 

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTEK 
OŚWIATOWYCH 

 
1.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii  
1.2 Siedziba jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii  
1.3 Adres jednostki: Aleksandria ul. Gościnna 130 
 
2.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 
2.2 Siedziba jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 
2.3 Adres jednostki: Kopalnia ul. Szkolna 2 
 
3.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku 
3.2 Siedziba jednostki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku 
3.3 Adres jednostki: Korzonek 4 



 
4.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 
4.2 Siedziba jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 
4.3 Adres jednostki: Hutki 161, 42-274 Konopiska 
 
5.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 
5.2 Siedziba jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach 
5.3 Adres jednostki: Rększowice 76, 42-274 Konopiska 
 
6.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 
6.2 Siedziba jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 
6.3 Adres jednostki: Łaziec 66 42-274 Konopiska 
 
7.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach  
7.2 Siedziba jednostki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach  
7.3 Adres jednostki: Konopiska, ul. Sportowa 7 
 
8.1 Nazwa jednostki: Publiczne Przedszkole w Konopiskach  
8.2 Siedziba jednostki: Publiczne Przedszkole w Konopiskach  
8.3 Adres jednostki: Konopiska, ul. Lipowa 8 
 
Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna 
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2021-31.12.2021 
Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów:  
 

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad 
określonych w Krajowych Standardach Rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z 
art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów 
dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o 
rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny 
dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości. Za 
środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustaloną w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj.10.000,00 zł. Bez względu 
na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków 
trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwałe 
stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego 
organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych 
zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają 
umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe 
kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania 
wynosi, co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w 
używaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe 
środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do 
użytkowania.  
Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o 
wartości równej lub powyżej 500,00 zł. 
Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. 
Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 
zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem 



Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 
ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w 
cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.  
Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i 
zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. 
Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 
Wartości niematerialne i prawne, czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do 
użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości 
niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości 
niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość 
początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia chyba, że zawarta umowa 
określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości 
niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami 
dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości 
niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu 
umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych 
równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce 
wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. 
Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. 
Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia 
bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w 
wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów 
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). 
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i 
na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia 
się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych 
wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty. 
 
 

III. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GOPS 
1. 
1.1 Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach 
1.2 Siedziba jednostki: Budynek GOPS w Konopiskach 
1.3 Adres jednostki: ul. Lipowa 1, 42-274 Konopiska 
1.4.Podstawowy przedmiot działalności: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Konopiskach jest jedną z budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska, 
wykonującym zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie pomocy społecznej.  
Źródłem finansowania Ośrodka są środki z budżetu Wojewody oraz środki finansowane z 
budżetu Gminy. Obszarem działania jest teren Gminy Konopiska. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Konopiskach działa na podstawie licznych aktów prawnych, takich jak: uchwały, 
ustawy, rozporządzenia, zarządzenia Wójta i zarządzenia Kierownika GOPS.  
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2021-31.12.2021 
3. Sprawozdanie jednostkowe 
4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów 

Stosowane przez GOPS zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 
1) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z 

późn.zm) 
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.) 
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 



rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.) 

4)  Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 
Aktywa i pasywa GOPS wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w 
przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej 
przedstawionych zasad. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) oraz aktualizuje ich 
wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się wg 
zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie 
zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w 
tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość 
rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o 
wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł. podlegają umarzaniu z uwzględnieniem zasad 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych". Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy 
zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 30%. Amortyzacja obciąża konto 400 
„Amortyzacja". 

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze 
wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż 10 000,00 traktuje się, jako 
pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100%) w miesiącu przyjęcia do 
używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 
401 "Zużycie materiałów i energii". 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 
a) środki trwałe 
b) pozostałe środki trwałe 
c) inwestycje (środki trwałe w budowie) 
 

Środki trwałe obejmują w szczególności: 
- maszyny i urządzenia, 
- środki transportu i inne rzeczy, 
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 
- w przypadku zakupu - według cen nabycia, 
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z 
uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub 
w niższej wartości określonej w umowie przekazania,  
- przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 
- w przypadku otrzymania środków na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości 
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. 
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w 
wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 
- podstawowe środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, na koncie 011 „Środki trwałe" 
- pozostałe środki trwałe w używaniu poniżej wartości 10 000,00 zł, na koncie 013 „Pozostałe środki 
trwałe". 
Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek 
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 



Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia 
środka trwałego do użytkowania. 
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja" na koniec roku. 
W GOPS przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się 
wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na Fundusz 
jednostki. 
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z 
wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze 
środków na inwestycje). 
Obejmują: 
- książki, 
- meble i dywany, 
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł, dla których odpisy 
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania 
do używania, 

- pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na 
koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a 
umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „zużycie 
materiałów i energii", 
- pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji. 
Środki trwałe w budowie (Inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, 
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia 
pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia 
bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: 
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
- koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice 
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, 
- opłaty notarialne, sądowe itp., 
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe z do zakończenia budowy. 
Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty: 
- dokumentacji projektowej, 
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową, 
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, 

przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim 
obiektów, 
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, 
- założenia stref ochronnych i zieleni, 
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, 
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, 

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie, a 
wyniki z aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. 

Zapasy GOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla 
pracowników administracyjnych GOPS-u. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio 
pracownikom w dniu zakupu do zużycia w działalności. 

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia 
bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w 
wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. 
Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy w wysokości 100% 
kwoty należności przeterminowanej w przypadku należności, z której zapłatą dłużnik zalega, co 



najmniej 3 lata. Likwidacji dokonanego odpisu aktualizującego dokonuje się na dzień 31 grudnia roku, 
w którym ustała przyczyna, dla której dokonano odpisu. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza i 
ewidencjonuje się w dniu zapłaty lub nie później niż na koniec kwartału. 

W GOPS należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonowane są na koncie 221 „należności 
z tytułu dochodów budżetowych". Ewidencję szczegółową do konta 221 prowadzi się według 
dłużników, których należności dotyczą i według podziałek klasyfikacji budżetowej. Szczególnej 
uwadze podlegają w GOPS należności i ewidencja z tytułu fundusze alimentacyjnego. Z uwagi na to, 
że GOPS zobowiązany jest do ewidencji operacji związanych z funduszem alimentacyjnym i działa w 
formie jednostki budżetowej zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad 
szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów. W związku z powyższym na 
podstawie w/w przepisów określa się niżej zasady rozliczeń osoby uprawnionej do alimentów oraz 
dłużnika alimentacyjnego. 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio 
na wniosek osoby uprawnionej. Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu organowi 
właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 
osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki te naliczane są od pierwszego dnia 
następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty. Odsetki będą 
przypisane do należności głównej. Uwzględniając powyższe jak również mając na uwadze 
konieczność zapewnienia kompletności prowadzonej ewidencji księgowej, należności alimentacyjne 
zostają ujęte w księgach rachunkowych GOPS-u w miesiącu wypłaty świadczenia osobie uprawnionej 
do alimentów. 

Ewidencja szczegółowa wg poszczególnych dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom 
uprawnionym świadczeń alimentacyjnych wraz z należnymi od dłużnika odsetkami jest prowadzona w 
Dziale Świadczeń Społecznych. Wysokość należności od dłużników alimentacyjnych jest, co miesiąc 
uzgadniana z księgowością. 

Przypisu należności od dłużnika alimentacyjnego dokonuje się w wysokości i na podstawie 
wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej w miesiącu wypłaty świadczenia. 
Ewidencja należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z tytułu dochodów budżetowych: wpłata 
należności Wn konto 130 Ma konto 221. Odprowadzenie do budżetu organu Wn konto 222 Ma konto 
130. Wartość należności wątpliwych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty będzie 
aktualizowana w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych dokonywane są w 
GOPS na dzień bilansowy w odniesieniu do poszczególnych dłużników alimentacyjnych. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Dokonanie 
takiego odpisu nie zmniejsza wartości księgowej, lecz urealnia jej wartość bilansową. Odpisy 
aktualizujące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego ewidencjonuje się na Wn konta 751 i 761 
Ma konto 290. 

Środki pieniężne na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. 

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, 
prenumerata czasopism. 

W GOPS rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i nie mają wpływu na 
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, obciążają koszty bieżącego okresu i nie 
odnosi się ich na rozliczenie międzyokresowe kosztów. 

Zobowiązania bilansowe w GOPS wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od 
zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań 



podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą 
ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W GOPS nie 
dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z wykonania 
przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 
 
Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, 
która spowoduje wykonanie: 

a) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 
b) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat, 
c) wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych. 

Zaangażowanie wykazywane jest w sprawozdaniach GOPS na koniec każdego kwartału. 

Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym 
zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty 
wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa i 
gminy. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku 
budżetowym jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, 
na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 

Ustalenie wyniku finansowego 

Wynik finansowy GOPS ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na 
koncie 860 „Wynik finansowy". 

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na 
kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: 
- zysk (strata) z działalności podstawowej, 
- zysk (strata) z działalności operacyjnej, 
- zysk (strata) brutto. 
 
Informacje dodatkowe:  
Powołując się na rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sprawozdania 
finansowego w czasie pandemii covid -19 informuję, iż trwająca w 2021 roku pandemia COVID-19 nie 
wpłynęła znacząco na realizacje podstawowych zadań jednostki. 
W związku z panującą sytuacją została częściowo ograniczona działalność świetlicy „PROMYK”, 
dlatego części zaplanowanych zajęć jednostka nie mogła zrealizować.  
Do kosztów działalności ośrodka w związku z wystąpieniem pandemii covid-19 należy doliczyć koszty 
zakupu środków ochrony osobistej pracowników, dezynfekcji w kwocie 1.912,98 zł oraz zakup 
żywności dla osób w kwarantannie w kwocie 391,26 zł. 

 
 



TABELA NR 1

ZBIORÓWKA

nabycie aktualizacja przemieszczenia zbycie likwidacja inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wartości niematerialne i prawne 425 307,58 16 260,00 0,00 0,00 16 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 567,58

2. Razem środki trwałe 155 473 597,60 11 464 549,77 3 973,00 243 872,00 11 712 394,77 110 351,46 54 537,64 5 192 728,26 5 357 617,36 161 828 375,01

2.1. Grunty (gr.0 KŚT) 11 626 955,99 0,00 3 973,00 243 872,00 247 845,00 110 351,46 0,00 0,00 110 351,46 11 764 449,53

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 
samorządu terytorialnego, przekazane w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom

215 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 874,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

139 547 350,20 11 162 374,38 0,00 0,00 11 162 374,38 0,00 0,00 5 182 728,26 5 182 728,26 145 526 996,32

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny             
(gr. 3-6 KŚT)

1 858 250,55 83 322,31 0,00 0,00 83 322,31 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 1 931 572,86

2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) 1 984 154,52 168 403,81 0,00 0,00 168 403,81 0,00 54 537,64 0,00 54 537,64 2 098 020,69

2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) 456 886,34 50 449,27 0,00 0,00 50 449,27 0,00 0,00 0,00 0,00 507 335,61

Razem wyszczególnione składniki 
aktywów (1+2):

155 898 905,18 11 480 809,77 3 973,00 243 872,00 11 728 654,77 110 351,46 54 537,64 5 192 728,26 5 357 617,36 162 269 942,59

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia           
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów według układu w bilansie

Wartość 
początkowa 

(brutto) - stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej 

(3+4+5)

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 
początkowej 

(7+8+9)

Wartość 
początkowa - 

stan na koniec 
roku obrotowego               

(2+6-10)

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 2

ZBIORÓWKA

aktualizacja
amortyzacja za rok 

obrotowy
inne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Wartości niematerialne i prawne 401 199,58 0,00 23 492,40 0,00 23 492,40 0,00 424 691,98

2. Razem środki trwałe 54 964 873,97 0,00 6 019 997,68 0,00 6 019 997,68 54 537,64 60 930 334,01

2.1. Grunty (gr.0 KŚT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność 
jednostki samorządu terytorialnego, 
przekazane w użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

51 741 247,43 0,00 5 585 353,30 0,00 5 585 353,30 0,00 57 326 600,73

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny 
(gr.3-6 KŚT)

1 463 263,99 0,00 103 596,23 0,00 103 596,23 0,00 1 566 860,22

2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) 1 370 244,68 0,00 314 684,17 0,00 314 684,17 54 537,64 1 630 391,21

2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) 390 117,87 0,00 16 363,98 0,00 16 363,98 0,00 406 481,85

Razem wyszczególnione składniki 
aktywów (1+2):

55 366 073,55 0,00 6 043 490,08 0,00 6 043 490,08 54 537,64 61 355 025,99

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów według układu w bilansie

Umorzenie - stan na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 
Ogółem zwiększenie 

umorzenia                              
(3+4+5)

Zmniejszenie 
umorzenia

Umorzenie - stan na 
koniec roku 
obrotowego                

(2+6-7)

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 3

Grupa środków trwałych (wg KŚT) Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego Uwagi

1 2 3

Urząd Gminy nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości 
rynkowej środków trwałych

Razem

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 4

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5

Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość 
długoterminowych aktywów niefinansowych

Razem

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego                                               
(2+3-4)

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 5

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5

Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość 
długoterminowych aktywów finansowych

Razem

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego 
(2+3-4)

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 6

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7

Powierzchnia (ha2) 10,8144 10,8144
Wartość (zł) 114 700,00 114 700,00

Powierzchnia (ha2) 0,0552 0,0552
Wartość (zł) 4 377,00 4 377,00

Powierzchnia (ha2) 0,6475 0,6475
Wartość (zł) 38 482,00 38 482,00

Powierzchnia (ha2) 0,092 0,0920
Wartość (zł) 4 600,00 4 600,00

Powierzchnia (ha2) 0,0538 0,0538
Wartość (zł) 6 766,00 6 766,00

Powierzchnia (ha2) 0,0592 0,0592
Wartość (zł) 5 480,00 5 480,00

Powierzchnia (ha2) 0,094 0,0940
Wartość (zł) 7 100,00 7 100,00

Powierzchnia (ha2) 0,4544 0,4544
Wartość (zł) 27 000,00 27 000,00

Powierzchnia (ha2) 0,0673 0,0673
Wartość (zł) 7 369,00 7 369,00

RAZEM 215 874,00
12,3378

7 1513, Kuśmierek-Czyż Karolina

8 187/3, 188/1, 189/1, Unimot

9 53/2, Skalik Jolanta

4 6/3, Jarzębska-Zawalska Olga

5 1525/7, GS SCH Konopiska

6 964/1, MICZED

1 2593, RSP Rząsawa

2 1204, Huras Sebastian

3 1203, Huras Sebastian

Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec roku 

obrotowego                             
(4+5-6)
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TABELA NR 7

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6
Jednostka nie posiada środków trwałych używanych 
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 
w tym z tytułu umów leasingu

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp. Grupa według KŚT
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec roku 

obrotowego                                                   
(3+4-5)
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TABELA NR 8

Lp. Wyszczególnienie Ilość
Stan na początek roku 

obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na koniec roku 
obrotowego

1. Akcje nie posiada

2. Udziały nie posiada

3. Dłużne papiery wartościowe nie posiada

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.
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TABELA NR 9

zwiększenia wykorzystanie rozwiązania

1 2 3 4 5 6 7

1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług 133 835,17 23 737,51 46 964,46 110 608,22

2 Należności pozostałe 106 910,33 20 985,00 5 289,01 122 606,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 240 745,50 44 722,51 52 253,47 0,00 233 214,54

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp. Grupa należności
Stan na początek roku 

obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
Stan na koniec roku 

obrotowego                                          
(3+4-5-6)
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TABELA NR 10

Lp. Wyszczególnienie
Stan na początek roku 

obrotowego
Zwiększenie w ciągu roku

Wykorzystanie w ciągu 
roku

Rozwiązanie w ciągu roku
Stan na koniec roku 

obrotowego                                        
(3+4-5-6)

1 2 3 4 5 6 7

Rezerwy długoterminowe ogółem: 664 000,00 0,00 332 000,00 332 000,00

 - na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

 - na pozostałe koszty 664 000,00 0,00 332 000,00 332 000,00

Rezerwy krótkoterminowe ogółem: 0,00 0,00

 - na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

 - na pozostałe koszty 0,00 0,00

3. Ogółem rezerwy 664 000,00 0,00 0,00 332 000,00 332 000,00

2.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

1.
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TABELA NR 11

   

Lp. Zobowiązania wobec powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem

1. Jednostek powiązanych: * 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałych jednostek: 3 762 092,12 3 009 550,82 3 064 878,13 9 836 521,07  

kredyty k. 134 917 000,00 2 696 513,21 3 000 000,00 6 613 513,21

pożyczki k. 260 2 535 092,12 193 037,61 0,00 2 728 129,73

odsetki 310 000,00 120 000,00 64 878,13 494 878,13

 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Razem 3 762 092,12 3 009 550,82 3 064 878,13 9 836 521,07

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Tabela nr 11 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



Tabela nr 11 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.



TABELA NR 12

Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązania

1.
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy 
podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o 
rachunkowości

0,00

Zobowiązania z tytułu leasingu.
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TABELA NR 13

na początek roku 
obrotowego

na koniec roku 
obrotowego

na początek roku 
obrotowego

na koniec roku 
obrotowego

na początek roku 
obrotowego

na koniec roku 
obrotowego

na początek roku 
obrotowego

na koniec roku 
obrotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Weksel  

Hipoteka  

Zastaw  

Inne (np. gwarancja bankowa, kara 
umowna)

 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych
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TABELA NR 14

Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego                           

(2+3-4)

1 2 3 4 5

1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek 
powiązanych

 - udzielone gwarancje i poręczenia

 - kaucje i wadia

 - indos weksli

 - inne

2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek 
pozostałych

 - udzielone gwarancje i poręczenia

 - kaucje i wadia

 - indos weksli

 - inne

3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i 
podobnych świadczeń

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz zobowiązań warunkowych.
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TABELA NR 15

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: 
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: 

1 021 264,48 804 672,13

 - opłacone z góry czynsze                                                                   

 - prenumeraty

 - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: 
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: 

817 145,00 869 207,00

 - ujemna wartość firmy

 - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe

 - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp. Wyszczególnienie (tytuły)

Stan na

1.

2.
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TABELA NR 16

Wyszczególnienie Wartość Uwagi

2 3,00 4
1.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie 1 775 816,71
łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie 0,00

2. 1 268 978,09
odprawy emerytalne 200 191,56
nagrody jubileuszowe 336 730,40
inne 732 056,13

3. 15 684 397,63
odpis na ZFŚŚ 742 240,30
należności z tytułu dochodów budżetowych 14 942 157,33

4. 0,00
materiały 0,00
towary 0,00

5. 3 652 124,81

6. 3,97

przychody 3,97
koszty 0,00

7 1 202 530,40

8 0,00

9 1 000 000,00 nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji  i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym:

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym:

Inne informacje, w tym:

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych
Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie:

poz.

1

ZBIORÓWKA
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TABELA NR 17
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Lp. Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie

1. Pracownicy umysłowi 196,13

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 65,67

3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0

4. Uczniowie 0

5. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych 1,33

Ogółem 263,13

ZBIORÓWKA
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TABELA NR 18
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

wypłacone należne

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne usługi poświadczające 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe usługi 13 120,00 0,00 13 120,00 13 120,00

Wynagrodzenie ogółem
W tym

Wyszczególnienie
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