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lnfo.-nrncja dotlntkowa do sprawozdania finansowego Ui-z1rdu Gminy w Regnowie „a rok 2019 

---------------------------------------
1. I Wprowad.t;cnie do sprawozdani~1 linansowceo, obejmuje w szczególuośd : 
I. -- -------- ------- -----------------1 
1.1 nazw«r jcdnostk i 

Urzt1d G min v w Rc!!nowic 
1.2 sicdzibęjeunostki __ _ _ _ 

Regnów ______ _______ _____ _______ _ 
1--1_.3 _ _ adres jcdnostki 

1.4 
Regnów 95, 96-232 Regnów 
podstawowy przedmiot działalności jednostki 
Zgodnie z GUS podstawowy przedmiot działalności jednostki samorządu 
terytorialnego to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Do 
zakresu działania Urzędu Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, w tym: 1 .zadań własnych wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwal 
Rady Gminy, 2.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na 
Gminę z mocy ustaw, 
3. zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 
4.zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami 
samorzadu terytorialnego. 

,_2_. __ wskaza nie okresu objęte!!O sprawozdaniem __ _ __ _ 

3. 

4. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 
2019 roku 
wskaza nie, że sprawozdanie finansowe zawiern dane t.1cznc, jeżeli w skład jednostki 
nadrzędnej luh jcdnosthl samorz:)du terytorialnego wchodz:-t jednostki spo rzi1dzaj-1cc 
samodzielne sprawozdania finansowe ----------------
Spr a w o zda n ie zawiera dane jednostkowe. 
omówienie przyj~tyeh zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amorty zacji) ______ __ __ 
Aktywa i pasywa jednostek budżetowych wycenia się według zasad okreś lonych w ustawie 
o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o 
finansach publicznych . 
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuie 
się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących 
działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. 
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 
1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się 
do ewidencji w cenie nabycia, 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. 
Zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych 
obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku 
dochodowym dla osób prawnych tj. 10.000,00zl. traktuje się jako pozostałe wartości 

niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w dniu przyjęcia do uzywania, 
Natomiast przekraczające wartość 10.000,00 umarza się w 50% w dwóch kolejnych latach . 
2) Środki trwałe w zależności od sposobu nabycia, wycenia się według: 
a) ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych , środków trwałych w 
budowie, obejmuje ogól kosztów dotyczących, danej inwestycji, od dnia rozpoczęcia 

budowy, montażu , przystosowania, ulepszenia, w tym również niepodlegający odliczeniu 
podatek od towarów i usług , koszty obsługi zobowiązań zac iągniętych w celu finansowania 
inwestycji oraz związane z nimi różnice kursowe, po odjęciu przychodów z tego tytułu, a 
także inne koszty bezpośrednio związane z nabyciem bądź budową danego środka 

trwałego, 
b) wartości, po aktualizacji wyceny środków trwałych i dotychczasowego 

- - -~ umorzenia, które dokonuje się wylacznie na podstawie odrebnvch orzeoisów. 



,---.-------:-:--------;-:---;---;-:----::--=-=-::-:-:-~-:-::-::;:-.::-~--=:~ - -
c) według ceny sprzedaży takiego same~o lub p~dobnego przedmiotu d~kon~J~ 
się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia skła~nika aktywow, w szczegolnosc,, 
kiedy aktywa przyjęto nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, _ .. _ . . 
d) środki trNale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyz11, uimuie się w 
księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji. 
e) środki trwale umarzane są według stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie 
rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych .. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje 
się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do 
użytkowania. W jednostce 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 konto „800" 
3)grunty według cen nabycia według wartości księgowej. Na potrzeby wyceny bilansowej 
wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji. 
4)środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności 
dokumentacji projektowej nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z 
budową (m.in. opiaty notarialne, sądowe itp. badań geodezyjnych i innych dotyczących 
określenia właściwości geologicznych terenu przygotowania terenu pod budowę, 
pomniejszone o zyski 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 
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, koszt obsług i 
zobowiązań zaciągn iętych w celu ich sfinansowania, odszkodowania dla osób fizycznych i 
prawnych wynikłe do zakończenia budowy. 
S)Pozostałe środki trwale to środki trwale, 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). 
a) Pozostałe środki trwale obejmują środki trwale o wartości początkowej nie 
przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 
100% ich wartości w momencie oddania do używania. 

b) Przedmioty, których wartość zakupu przekracza 200 zł, ale nie jest wyższa rnż wartość 
przedmiotu podlegającego zaliczeniu do środka trwałego, ujmuje się w ewidencj i ilościowo
wartościowej w książce inwentarzowej i podlegają one inwentaryzacji na zasadach i w 
terminach ustalonych dla pozostałych składników majątkowych. 
6)materiały wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika 
majątkowego. 

Zakupione materiały biurowe obciążają koszty bezpośrednio w momencie zakupu. 
Materiały biurowe przekazywane są pracownikom do bezpośredniego zużycia na danym 
stanowisku pracy. 
Materiały elektroniczne (części do komputerów i sprzętu elektronicznego) ewidencjonuje się 
ilościowo na kartotece a ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie 
zakupu. Materiały te przekazywane są pracownikowi odpowiedzialnemu za informatykę . 

7) długoterminowe aktywa finansowe nabyte lub powstałe aktywa finansowe ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania, według ceny nabycia lub 
zakupu. 
8) środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich w wartości 

nominalnej; 
9) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w 
wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku 
w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności; 
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 wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu 
wartości o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności 
wątpliwych . 

._ __ ....__ ------ ------ ------------ -------------------- -~ 



Należności wymagalne są to wszystkie bezsporne należności , których termin płatności dla 
dłużnika minął, a nie są przedawnione i umorzone. Są to należności wymagalne budżetu 
gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych. Należności wykazuje się w wartości 
nominalnej. 
Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania 
finansowe w wartości godziwej); 
10) odsetki od należności i zobowiązań - w tym zobowiązań podatkowych, ujmuje się w 
księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego 
dnia kwartału w wysokości należnych odsetek na koniec tego kwartału. 
11) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 
12) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej 
13) Nie umarza sie qruntów oraz dóbr kultury. --

5. Inne informacje 
I---

Ustalanie wyniku finansowego w j ednostce budżetowej 
1. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem 
porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy" . 
2. Ewidencja kosztów działa lności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, 
tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej 
wydatków. 
1) polega na przeniesieniu na koniec roku obrotowego na stronę Wn konta 860: 
a) kosztów działalności (Wn konta 4010,402,403,404,405,409), 
b)kosztów amortyzacji (wn konya 400), 
c) kosztów finansowych (Wn konta 751 ), 
d) kosztów operacyjnych ( Wn konta 761. 
2) przeniesienie na stronę Ma konta 860: 
a) przychodów finansowych (Ma konta 720, 
b) pozostałych przychodów operacyjnych (Ma konta 760). 

·-
11. Dodatkowe in formacje i objaśnienia obejm u i~, w szczególnośd: 

I. 
1.1 szczegółowy zakres zmian wartośc i grup .-odzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacj i wartości , nabycia, 
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan ko itcowy, a dla maj,)tku 
amortyzowanego - podobue przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowe.i 
amortyzacji lub umoncnia - -
Wo załącznika Nr 1 

1.2 aktu alną wartość rynkową środków tn valych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 
dysponuje takimi informacjami 
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami -

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych od rębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych on1z 
d lu!!oterminow ych aktywów finansowych -- - -
w trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktual izujących wartość: 

aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych 

1.4 wartość gru ntów użytkowanych wieczyścic ,_ __ 
I-

Nie wvstapiłv 

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę śroclk6w trwałych, 
używanych na pods tawie umów najmu, dzierżawy i innych umĆ>w, w tym z tytułu 
umów leasingu 
Nie wystapiłv -

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udzia łów oraz 
dlu'i:nvch nanierów wartościowvch 

Nie wvstapiły 
·-



--
I. 7 dnne o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na poc:qtek 

ro l<u obrotowego, zwi~kszcniach, wykonystaniu, r-ozwiązaniu i stauic na koniec roku 
ob.-otowcgo, z uwzgl~dnienicm należności finansowych jednostek samo1-.1,~1du 
terytorialnceo (stan pożyczek za2rożonvch) -- -----

~ 

Nie wystapiły --
/. 8 dane o stanie rczenv według celu ich utworzenia na początek roku ohrotowcgo, 

zwickszeniach, wvkorzvstaniu, rozwiązaniu i stanic końcowym 
Nie wystaoiły 

1.9 podział zobowi,1zań długoterminowych według pozyc_ji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 
okresie spłaty: 

a) powtżej I roku do 3 lat 
299,10 

b) powyżej 3 do 5 lat 
O,OOzł -

c) powyżej 5 lat 

- 0,00 zł 
I.JO kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 

z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości 
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowi.,zai1 z •~·tulu 
leasingu linansowego lub leasin!!u zwrotnCl!O 

- Urzad Gminy w Regnowie nie eosiada takich zobowi9zań 
I.Il htczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

cha.-aktcru i formy tych zabczpicczci, 
Urząd Gminy w Regnowie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki -

1.12 łączną kwotę zobowil"1zań warunkowych, w tym rbwnicż udzielonych pr·zcz jcdnosl kę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykaz.'lnych w bilansie, ze wskaza niem 
zobowhrrnń zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakte ru i formy tych 
zabezpieczeń 

Urząd Gminy w Regnowie nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udziela/a 
gwarancji i poręczeń 

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rnzliezeń międzyokresowych, w tym 
kwotę czynnych .-ozliczei1 międzyokresowych kosztów stanowi:1cycb różnic1y między 

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi:1zaniem zapłaty za 
nic ----
RezygnuJe się z rozliczeń międzyokresowych, nieistotnych co do wyniku wielkości kosztów 
oraz kosztów z tego samego tytułu przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. 
Dotyczy tom.in. prenumeraty czasopism. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. W przypadku polis ubezpieczeniowych 
raty płatne w roku bieżącym ujmuje s ię bezpośrednio w kosztach bieżącego roku. Natomiast 
raty, których termin płatności przypada na kolejny rok księgowane są na rozliczeniach 
międzyokresowych kosztów. 

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwl"1rancji i poręcze,1 niewykazanych 
w bilansie 
Urząd Gminy w Regnowie posiada ubezpieczeniową gwarancję na leżytego 
wykonania umowy niewykazanych w bilansie na kwote 15.416,00 

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze --
Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych przez Urząd Gminy w Regnowie w trakcie 
roku obrotowego 2019: 
1) z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o 

pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów -
681 .964,23 zł 

2) z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób 
fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umow:i o 



1.16 

2 
2.1 

dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń -
184.601 ,01 zł, 

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 56.281 ,25 zł 
4) pozosta łe ( w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z 
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w 
związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) - 76.359,20 zł. 

Inne informac ·c 
Umorzenie pozostałych środków trwałych 132.283, 11 

wysokość od!!!! Ów aktualizu·, cych wartość za asó,_,, ___ _ _________ _ 
Nie w st il 

f-----l----':,__--<...,;;...c..;;;JL......,<------------------------- -- --
2.2 koszt wy tworzenia środków trwałych w budowie, w ty m odsetki oraz różnice kursowe, 

1---- --+-k_t_ó_r_c~ _owi ·kszyly koszt wy tworzenia środków tn\laly ch w budowie w roku obrntowym 
Koszty poniesione w trakcie roku na wytworzenie środków trwałych w budowie w 

2.3 
roku 2019 w~niosły 298.309,99 zł (w tym odsetki 0,00 zł). 

kwotę i charakter poszczegblnych pozycji przychodów lub kosztów o nad1.wyc7.ajncj 
wartości lub które wystąpiły inc dentalnic_· __ 
Nie w st il f--- --l--'----...,,_--"'---''------ ------------ ------- --

2.4 

2.5 

3. 

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy 
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
w kaz Yanych ws rawozclaniu z , konania łanu dochodów budżctow eh 

2020.03.27 
. . ,. . . ,i . . .... . 

(rok, miesiąc, dzie11) (kierowni ' jednostk i) 



i'.al:iunik n r I 

Szczegółowy zakres zmian w:irtości grup rodzajowyd1 środków trwałych , wartości n icrnaterialu}ch i pr:11111yrh 

I p. Grupa majątku 
tnvnlcgo 

S 1:111 na pocL>Jlck 
r okn obrot1>wcgo 

Zwickszc_n_ic ________ Z_1_11_n_i,c~,i_sz_.c_n_ic __ . __ 

zakup/ budow a nico<lpl:Hnc likwidacja / nicodpl:itnc 
Stan na konicl' 7 

roku obrotowq~o 

I. \\ artości 

niernalrrialnc i 
69.151,77 

ot rzvrnanic surzedaż nrzckazanic - - -
1.968,00 -ł3.-ł77,50 3.275,28 0,00 I 11.321.99 

1---t--....----'-p'-'-r-"'a_\\_
1

11-'-c- --1---:---- --t--------+-------+------+------ _ __ __ 
S rodki trwale, w 1 4.633.-ł24,73 144.908,39 2 16.800,00 7.908.30 0,00 l-! .')87.22-l,82 2. 

I 

---1----1 .... vr_n_: ___ -+---------11---------ł-------+-----1-----
...'L- _r:r_u_nl~ly ________ l._64_9_. 7_0_7_.6_4_--+-__ 2_.8_4_3_.5_0_ --+ _ _ 2_16_._80_0_.0_0 _ _,_ __ 0_.0_0_-+ __ 0_.0_0 __ - --1.8(,9.351.14 
hl hudyn~1. lokale i I 0.485.992.67 130.152.34 0.00 0.00 0.00 I 0.6 16. 145.0 I 

obiekt) 1111~ nierii 
~-~l-'~•1.d __ m_v_ci~1_\_\'l_>d_n_c_:i ________________________ _,_ ____ _,. _____ _ 

c) ur.ładzenia tcchnirn1c 2.252.902.30 11.912.55 0.00 7.908.30 U.00 2.256.90(,_5, 

__ 1 m_a_s_z~~'~I'~----+---- --- --+--------+------ --+-----__ 
qLJ srudk1 tran~ponu 177.513.60 0,00 0,00 0.00 _ _ 0,0_0 _ ____ 177.J 13.~U 
c:) I inne środki trwale (>7.308,52 0,00 0.00 0.00 O.OQ___ 67.308.52 

Załącznik nr 2 

Z miany wa rtośc i śr-odków trwa łych. w:utości nicnrntc ri:ilnych i prawnych ( u morzl·nia) 

-- -- -- - - -
Lp. Grup :1 majątku Umor zenie stan Zwiększenie Z mniejszenie St:111 umorzcri na \V:1r lość netto składniki I\\ 

icc trwałego na początek umorzenia umorzenia koniec roku aktywów ogółem na kon 
r oku (amortyza cja za o brotowego okresu 

obrotowego rok obr otowy) 

I --- --
-1. I Wartości 69. 15 1,77 39.756,75 3.275,28 105.633.24 5.688.75 

niem:llerialnc i 

~ "'"'"" - -· - -- -- -- --
Środki 1r w:1lc. w (,, 70-1.085,85 6 11.924.37 7.908,30 7.308.1 0 1,92 7.67•). I !2.90 
__ t„ni_; -

1:runtv 0.00 0.00 0.00 0.00 1.869.35 1.t ,, 
b udy nk i. lo~ale i 4. 76 1.595.43 396.653,55 0,00 5. 158.248.98 5.-157.896.03 
,ihickt~ ini~ nicrii 

~) 
laclowej i wodnej 
urządzenia I. 720.96 1.11 209. 191.36 7.908.30 1.922.2411, 17 33-4.662.:18 
t..:chnicznc i 

I maszvn, --- ---,- --

I d) środki transportu 177.513.60 0.00 0,00 177.51 3,60 0.00 
c) inne środki trwale 44,015.7 1 6.079.46 50.095.17 17.2 13.35 --- - --

J 



Załącznik Nr 1 

P kt.11.1 .1. Infor macji dodatkowej 

Główne skladn ikl aktywów trwałych 

Lp. Nazw a grupy rodl.ajow~J slltadnika 
ak1)1WÓW 

' 2 

1 W::.rto:f.d 11[\cn..,lcrialno i prawne 

2 Środki trw:1lt: 

Gru;,a O Grun!y 

8lJO'ynk1 1 lobie oru spół:!Z~k:że era·""° da 

Grupa 1 loka1u ueyt.11:oweyo i s.pókb;ielcz.e 
wbsookieowe prawo do loka!u 
rrJesika!nego 

Grup.a 2 Obiekty inżyni,prii lądowej i W.:)di,ej 

G~~l Kotty I n,ag,zyny ~ergety-cz,ne 

Grupa .4 
Ma$zyry. ufzącłz.e;:"lla I a.:ia·-3ty ogólnego 
ustosow-dnia 

Grupa .S 
Masl>Jr.y, ~ądzenl;e l ap~nty 
spcr-jalisty~ne: 

G111pa 6 UJzą.dzen.ia techniCV1e 

Gn,.-,117 Środki :rarl5pc.:'IIJ 

Na1'ędzia, ?{zyrzą::ly. ruehon-o.tci i 
Grup.s, e wyposal:e;iii:, gdzie indzieJ 

niesldar.yfi',owane 

Grupa 9 lnwemarziywy 

Warto!.t - s tan 
n.a poc.z.ątek 

rok.u 
obrolowcgo 

3 

69 151,77 

1( 633';2(,73 

1649707,64 

2360-JS0,55 

5125642, 12 

7 1952.11 

96689,51 

15972,21 

206&188,47 

177513,6tl 

6730S.52 

GMINY 

,s•ęga.~tgf,w 

.Jknt.-ill..icj.i 

' 

Zw~ksze~ie wartołd 

przyc.hocfy 

' 
'-S.:AS.SO 

:!.617t>-6.39 

2196'-3.Sn 

130152,,34 

11912.SS 

prumie-szczr:-nie ') 

-, 

2020-03-27 

(ro'<. r:iiestąc, ;::z,eń) 

Ogółem 

i.wtel:szenie 
war10sci 
((+S+ł) a\tu.alincja 

7 • 
4S«S,50 

3.'51708,J9 

219643,50 

IJ01S2,34 

11~12,55 

Zmniejszenie wu tosci 

Ogółem 

UMiejsun~ 
wartoSci 

zbyc;e li kwid2<:Ja inne•} (8+S„10•1 1} 

• \O 11 12 

3275.28 3275,28 

790e.30 7908,3.0 

o 

790!,30 7908,30 

O,OC 

Umon:enia Wartość n ~~o t ll,i,:1(::,~q,,, af<tywów 

\V~rtoU: • :s.tan 
n~ lonlec roku 

Umo~enie • 
Zwięk.s..z.ente Lhncnmla• 

obrot~o 
stan n3 

umorztnia 
Zfn."'łt'juenMł 

uan n.1 lcon1.x ~tan na pocz~~k. .c1o1r:i mi ltor,iec ro ku 
(M -12) 

począt(!kroku 
loiktualiucj.a, 

.r.-n:o~nI:t 
, ... roku obrotow~o c.!>n::itową..o 

obrotoweg-o 
amortyz.acja ui ..,,....,,,,.!<O (3• 14) (l:J- 17) 
.rok obrotowy) (U„16•16) 

13 " ,. 
" 17 \8 I "' 

11 1321.99 69151,77 397S6.7.5 3215.<?S 10$63J.2< o 51!88JS 

149ST224.82 670,085,85 611~24,37 79!\S,3 7306101}12 a1s2ses.ss 7-679'122,9? 

18693$1.14 1659JS1.H te693S1, 1, 

2:!.60J50,S5 7TI857,01 58H1 ,01 
] 

S3!•9S'a;O:;?. 15-&2493.~ 152(352.~3 

3255794,46 J9837l8,◄2 3le512,54 ( 'f.l22SOJ;6 4H19tJ, 7 l~l'35".:;S.;!D 

71952,11 7 19S2,11 719..S.l.t l C o 

100893,76 Sti8łt9;51 23.$2,51 79C3,30 H3.S:ł ,l2 4004,25 'ii'J:J,C< 

15972,21 15972.21 f53Yl2ł o o 

2e<eo,e.H 15~6147,26 206808,eS 17~5',tl SltSt:1,19 ! .!5132 ;!( 

177513.60 17iS1~,oo 177~13-60 c.c~ "°,00 

57308.52 Ul)l5.71 6079.~ !-.."Q-ł:S.H' "23292:S~ n~:•l.3'5f 

l 



Załącznik nr 2 

Pkt.11.1.9. Informacj i dodatkowej 

Zobowiazania według okresów wymagalności 

Lp. Zobowiązania w o b ec 

1 2 
1 Zobowiązan ia długoterminowe 

2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług 

3 Zobowiązania wobec budżetów 

4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 

5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

6 Pozostałe zobowiązania 

7 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 

8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 

9 Fundusze specjalne (w tym ZFSS) 

Razem: 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

3 

40057,2 

73565.47 

82436.45 

49808,25 

2277,92 

248145,29 

Okres wymagalności Stan na ko-ni'ec 

powyżej powyżej 
roku ohrot-0w~-0 

do 1 roku 
1 roku do 3 lat 3 lat do 5 lat 

powyżej 5 lat (4+5-t S+7) 

4 5 6 7 .& 

36278,70 3fft-a;ro 

9530,01 95'?,;J\1.)1 

-·-
50598.37 5'Y5Si5 .:.:,;; 

2184,00 218Ą ,e.'J 

21760,84 2rr.s·J/.ć~ 

1475,07 147~,07 

121826,99 121825,C);) 

w tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a h::!7 
wysokość jest w ocenie jednostki znacząca. 

7 
_MINY 

~r-
~ a 

2020-03-27 
(rok, miesiąc, dzień) 



Załącznik nr 3 

Pkt.I1.1.15. Informacj i dodatkowej 

Wypłacone świadczenia pracownicze 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

Świadczenia pracownicze: 

z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie 
1 umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i 

innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami 

z tylu/u ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz 

2 
pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, umowy z lecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych 
umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń 

3 dodatkowe wynagrodzenie roczne 

pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w 

4 
związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 
pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, 
świadczenia niep ieniężne , itp.) 

-

Kwota wypłaconych śrndków 
pieniężnych 

3 

681964,23 

184601,01 

56281,25 

76359,20 



Załącznik nr 4 

Pkt.11.2.2. Informacji dodatkowej 

Środki trwałe w budowie 

Lp. 

1 

Wyszczególnienie 

2 

1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie • 

- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków 
tr.valych w budowie 

* obroty WN konta 080 

sliAflBN~~ 1nr 

r.:Wy~ 

Wartość 

3 

298309,99 

2020-03-27 
{-rok, miesiąc, dzień) 


