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1
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST 
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej

0,00

1.10 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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

Potwierdzenie za zgodrtość z danymi w Informacji dodatkowej
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Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
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IN FO RM A CJA  DODATKOW A

I. W prow adzenie do spraw ozdania finansowego, obejm uje w szczególności:

1
1.1 nazwę jednostki

URZĄD GM INA ŁĄCZNA

1.2 siedzibę jednostki
CZERW ONA G Ó RK A  1B

1.3 adres jednostki

26-140 ŁĄCZNA

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
ADM INISTRACJA SAM ORZĄDOW A

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Urząd Gminy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji)

ZAŁĄCZNIK NR 1

5. inne informacje

Brak danych

11. Dodatkowe inform acje i objaśnienia obejm ują w szczególności:

1,
1.1. .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, a dla majątku amortyzowanego -  podobne przedstawienie stanów i tytułów 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

ZAŁĄCZNIK NR2 i ZA ŁĄ CZN IK  NR3

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -  o ile jednostka dysponuje takimi 
informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 
finansowych

Brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Brak danych

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

Komputery w USC-użyczenie wartość 16 726,21

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz 
dłużnych papierów wartościowych

Brak danych

1.7. 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)

ZAŁĄCZNIK NR 4

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak danych



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

3 664 000

b) powyżej 3 do 5 lat

2 730 000

c) powyżej 5 lat

1 640 000

1.10. 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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 
leasingu zwrotnego

Brak danych

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru 
i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Brak danych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

25 383,88

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

69 396,00

1.16. inne informacje

Brak danych

o
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak danych

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

1 610 647,04

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 
które wystąpiły incydentalnie

Brak danych

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 
z wykonania planu dochodów budżetowych

Brak danych

2.5. inne informacje

Brak danych

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami-Załącznik nr5

Łączna, dnia 10.03.2020r Skarbnik Gminy-Alicja Miernik Wójt Gminy-Romuald Kpwaliński
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Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
-środki trwałe
-środki trwałe w budowie (inwestycje)
-wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

-Pozostałe środki trwałe na koncie 013 w podziale na grupy oraz wartości niematerialne i 
prawne na koncie 020 i są to składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł. Umarza 
się je  jednorazowo (konto 072) i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do 
używania

-Środki trwałe na koncie Oł 1 oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 
początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych 
aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych /za wyjątkiem 
gruntów/.Odpisów dokonuje się wg stawek określonych ustawie z dnia 145 lutego 1992 r o 
podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego 
do używania.
Zakupy o wartości poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty i nie są ewidencjonowane 
na koncie bilansowym.

-Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmowane na koncie 080 to koszty poniesione w 
okresie budowy, montażu, ulepszenia i nabycia środków trwałych.
Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku od środków trwałych ujętych na 
koncie 011 i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 OOOzł ujętych na 
koncie 020.
Roczną amortyzację ewidencjonuje się na koncie 400 raz na koniec roku bilansowego.

Załącznik Nr 1 Omówienie przyjętych zasad / polityki / rachunkowości



Załącznik nr 2 -Środki trwałe i umorzenia środków trwałych
stan na początek 
okresu przychody Otrzymanie ogółem zw.wart zbycie likwidacja Przekazanie

ogółem
zmniejsz

stan na koniec 
roku

grO
UG 18 417 082,08 418 123,65 418 123,65 235 540,35 235 540,35 18 599 665,38

grl
UG 3 530 713,33 - 0,00 0,00 3 530 713,33

gr II
UG 16 269 872,18 1 545 316,00 1 545 316,00 2 799,18 2 799,18 17 812 389,00

gr III
UG 8 014,00 0,00 0,00 8 014,00

gr IV
UG 537 972,41 136 068,44 136 068,44 6 881,69 6 881,69 667 159,16

gr V
UG 34 801,91 0,00 413,99 413,99 34 387,92

gr VI
UG 40 244,79 29 145,00 29 145,00 17 070,60 17 070,60 52 319,19

gr VII
UG 124 240,20 0,00 0,00 124 240,20

gr VIII
317 622,33 47 955,78 47 955,78 39 433,53 39 433,53 326 144,58

SUMA 39 280 563,23 1 758 485,22 418123,65 2 176 608,87 235 540,35 66 598,99 0,00 302 139,34 41 155 032,76
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umorzenie amortyzacja inne

zwięk
umorzenia
razem

zmniejszeni
e

um.na koniec 
roku

stan netto na 
pocz roku

Stan netto na 
koniec roku

UG 0 0,00 0 18 417 082,08 18 599 665,38
grV~ v

UG 856 560,63 87 839,63 87 839,63 0,00 944 400,26 2 674 152,70 2 586 313,07

g rll 0,00

UG 3 115 002,16 * 685 591,02 685 591,02 2 799,18 3 797 794,00 13 154 870,02 14 014 595,00

grill 0,00

UG 8 014,00 0,00 8 014,00 0,00 0,00

gr IV 0,00

UG 525 253,23 120 939,19 120 939,19 6 881,69 639 310,73 12 719,18 27 848,43

gr V 0,00
UG 34 801,91 0,00 413,99 34 387,92 0,00 0,00

gr VI 0,00

UG 29 393,50 2 754,64 2 754,64 17 070,60 15 077,54 10 851,29 37 241,65

gr VII 0,00

UG 124 240,20 0,00 124 240,20 0,00 0,00
0,00

gr VIII 0,00

UG 317 622,33 44 379,83 3 575,95 47 955,78 39 433,53 326 144,58 0,00 0,00

SUMA 5 010 887,96 941 504,31 3 575,95 945 080,26 66 598,99 5 889 369,23 34 269 675,27 35 265 663,53 0,00



Załącznik nr 3- wartości materialne i prawne
wart.pocz przychody ogółem zwie likwid inne ogółem zmniej stan na koniec

UG 41 584,47 17 953,65 17 953,65 7 413,62 7 413,62 52 124,50

razem 41 584,47 . 17 953,65 17 953,65 7 413,62 0,00 7 413,62 52 124,50

umorzenie amortyz inne ogółem zwięk zmniejsz stan na koniec
UG 41 584,47 17953,65 17 953,65 7 413,62 52 124,50

razem 41 584,47 17 953,65 0,00 17 953,65 7 413,62 52 124,50
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Załącznik Nr 4 Odpisy aktualizujące wartość należności

Stan na początek

należności obrotowego
zwiększenia w ykorzystanie

(2 +  3 -  4 -  5)

I 2 3 4 5 6

Odpady komunalne 29 790.25 6 161,53 35 951.78

Podatki(należności

nieściągalne)

51 872,79 3 988.60 47 884.19

Należności czynszowe 5 570.90 8 773,53 14 344.43

Należności za korzystanie z 

przystanków

6 193.97 6 193.97

Razem
93 427,91 14 935,06 104 374,37
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Załącznik Nr 5 -Wzajemne rozliczenia między jednostkami

nieodpłatnie otrzymane Środki trwałe i inwest ycje
Lp Naz wa i adre Nr i nazwa 

dokumentu
kwota Konto księgowe na 

którym ujęto
Pozycja zestawia 
zmian funduszu

lia

i i i l O f • i;;::::::::::;
operację
gospodarczą

NEGATYWNE

nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje
Lp Nazwa i adres jednostki Nr i na/wa kwota Konto księgowe na Pozycja zestawienia

dokumentu którym ujęto zmian funduszu
operację
gospodarczą

NEGATYWNE


