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INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Nazwa jednostki

Gmina  Wręczyca Wielka

Siedziba jednostki

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczcya Wielka

Adres jednostki

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zakres działania obejmuje sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i są 
to zadania własne gminy. Może też wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające 
zbiorczo



4.
np.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

II. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

W ciągu roku obrotowego w księgach rachunkowych ujmuje się rzeczowe składniki majątku (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, inwestycje, zbiory biblioteczne, dobra kultury, 
uzbrojenie i sprzęt wojskowy) oraz aktywa finansowe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 

Cena nabycia, o której mowa powyżej, to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, oraz 
powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, 

składowania, a obniżona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. W przypadku otrzymania składnika aktywów w drodze darowizny bez wskazania wartości, jego wartość 
ustala się na podstawie ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

Koszt wytworzenia - to wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym przedmiotem. Dotyczy to głównie środków trwałych w budowie. Do kosztów tych zaliczać należy: 
• nabycie gruntów 

• opłaty za użytkowanie gruntów i terenów w okresie budowy 
• odszkodowania 

• dokumentacji projektowej 
• badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych 

• przygotowania terenu pod budowę 
• nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy 

• prób montażowych przed przekazaniem obiektu 
• ubezpieczeń 

• naliczone odsetki od kredytów i pożyczek (do momentu zakończenia inwestycji i przyjęcia na środek trwały)
• inne opłaty i prowizje 

• nie podlegający odliczeniu VAT 

Środki trwałe stanowiące własność jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku gdy 
wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, nie została określona w tej decyzji, ich wyceny dokonywać będzie się według ceny 

sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Ww ustaleń dokonywać będzie Inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.”sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Ww ustaleń dokonywać będzie Inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.”
Do środków trwałych zalicza się te aktywa, których wartość w momencie zakupu lub wytworzenia przekracza 10.000,00 zł, a okres ich użytkowania jest dłuższy niż l rok. 

Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w następujący sposób:
- ewidencji ilościowo - wartościowej podlegać będą te których wartość w momencie zakupu, wytworzenia lub otrzymania przekracza 300,00 zł, 

• nie ewidencjonuje się drobnych przedmiotów stanowiących podręczne wyposażenie biur typu: dziurkacz, zszywacz, szklanki, talerzyki, firana, zasłona, szczotki, ścierki, wycieraczki 
itp. których wartość

• w momencie zakupu nie przekracza 300,00 zł.  
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość w dniu przyjęcia do używania jest większa niż 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 
2.Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się: 

• książki i inne zbiory biblioteczne 
• odzież i umundurowanie 

• meble i dywany 
• pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość w momencie zakupu lub wytworzenia nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. 

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 
3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ewidencji.

4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związkuz ich nabyciem lub wytworzeniem. 
5. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty. 

6. Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty wynikającej z ewidencji księgowej. 
7. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku. 

8. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich 
zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Uproszczenia:
W ramach uproszczenia, które nie wywiera ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, oraz wyniku finansowego 
gminy, przyjmuje się, że do kosztów działalności danego okresu (miesiąca) zalicza się faktury, rachunki jego dotyczące, a które wpłynęły do 7-ego dnia kolejnego miesiąca. Wyjątek 

stanowi koniec danego roku, kiedy w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu wpływu 
faktury, rachunku i ich zapłaty.”
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a)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
w/g ceny nabycia - w przypadku nabycie w drodze kupna
w/g kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
w/g wartosci rynkowej - w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość wówczas do ewidencji przyjmuje 
się wartość określoną w umowie

Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego w/g stawek 
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł umarza się jednorazowo, przez 
spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble, 
dywany itd. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

zbiory biblioteczne wycenia się: w cenie nabycia - w przypadku kupna; przez komisyjne określenie ich wartości - w przypadku otrzymania w drodze darowizny

Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej (stan faktyczny).

ZBIORCZO - Szkoła Podstawowa Wręczyca Wielka, Szkoła Podstawowa Węglowice, Szkoła Podstawowa Truskolasy, Zespół Szkolno Przedszkolny Kalej,                                                                                                                                                
Szkoła Podstawowa Kuleje, Szkoła Podstawowa Borowe, Przedszkole Wręczyca Wielka, Przedszkole Węglowice, Przedszkole Truskolasy,  Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych we Wręczycy Wielkiej.

Jednostka dokonuje wyceny materiałów - materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe,środki czystości, paliwo oraz opał odpisuje się 
w ciężar kosztów w momencie zakupu, z tym że ich stan ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy, a wartość tego stanu odpowiednio koryguje koszty zużycia 
materiałów.Materiały dane pracownikom do użycia uznaje się za zużyte, czyli stanowią koszt.Materiały służące jako surowce do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i 
przedszkolnej obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 

Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

dla należności - Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.Na koniec każdego 
kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne ustawowe  odsetki za zwłokę w zapłacie.Odpisów a)

b)

c)

kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne ustawowe  odsetki za zwłokę w zapłacie.Odpisów 
aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, w/g zasad określonych w ustawie orachunkowości z tym, że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących 
ZFŚS obciążają ten fundusz.

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.



Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, a w szczególności realizacja zadań
ukierunkowana na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych

potrzeb i życia w godnych warunkach, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz podejmowanie działań
zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Działalność Ośrodka jest realizowana w postaci świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób
i rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych

i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i społeczności gminy Wręczyca Wielka.
Ośrodek wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizując:

-zadania własne gminy;
-zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym;

-zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;
Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw:

-ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
-prowadzenie zadań gminy związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalaniu uprawnień i wypłacaniu świadczeń z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-zadania wynikające z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
-prowadzenie postępowania, na zasadach przewidzianych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;

-prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez realizację zadań własnych
gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodzin zgodnie

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na

zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
-zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" w zakresie koordynowania przez asystentów rodziny, o którym mowa w ustawie

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poradnictwa dla osób i rodzin uprawnionych;
-podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

w szczególności poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługiw szczególności poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi
zespołowi interdyscyplinarnemu oraz grupom roboczym;

-udzielanie wsparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
-prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji

Wojennych i okresu powojennego;
-udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającej z ustawy o systemie oświaty;

-działania z zakresu profilaktyki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
-działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a)  składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. W ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych jednostka ujmuje
składniki majątku poniżej 200,00 zł takie jak: krzesła, telefony, radioodbiorniki, szafki.

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200, 00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i
wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające
10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: 
a) od składników majątku o wartości początkowej powyżej 200, 00 zł do 10 000,00 zł zaliczonych do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania,
b) od składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzonych do
ewidencji bilansowej tych aktywów dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następujacego po miesiącu w którym przyjęto je do
używania. Jednostka przyjmuje liniową metodą amortyzacji tj. odpisów amortyzacyjnych dokonuje w równej wielkości przez cały przyjęty okres amortyzacji. Odpisów

amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego. 
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej.



5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów po rzeczywistych cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby
administracyjno-gospodarcze wydaje się do użytkowania w dniu zakupu i odpisuje ich wartość w ciężar kosztów.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
a) dla należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100 % stanu należności na koniec

roku obrotowego, wobec których nie dokonano odpisu aktualizującego. Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej są pomniejszane na
bieżąco o kwotę odpisanych i umorzonych należności oraz wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego o wartość otrzymanych wpływów;

b) dla należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na koniec roku obrotowego (za dany rok obrotowy)
procentowy współczynnik nieściągalności poprzez ustalenie procentowego współczynnika ściągalności należności, a następnie ustalenie procentowego współczynnika
nieściągalności poprzez odjęcie od liczby 100 ustalonego współczynnika ściągalności. Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego są

pomniejszane na bieżąco o kwotę odpisanych i umorzonych należności.
7. Jednostka nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ są to kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok i nie

wywierają one istotnie ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.



5. 

II.

1.1.

I. Wartości 
niematerialne i 

prawne
1.1. Grunty

1.2. Budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 

1.3. Urządzenia 
techniczne i 

maszyny

1.4. Środki 
transportu

1.5. Inne środki 
trwałe

335 777,52 16 628 089,63 112 119 484,69 1 962 474,11 1 252 936,10 438 475,75
78 253,03 2 414 254,36 25 113 783,76 31 863,00 42 983,33 55 137,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 252,43 2 414 254,36 25 113 783,76 31 863,00 42 983,33 55 137,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 955,73 249 473,30 1 519 015,09 62 366,85 284 543,33 7 099,83

0,00 249 473,30 1 519 015,09 62 366,85 284 543,33 0,00
10 955,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7 099,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 074,82 18 792 870,69 135 714 253,36 1 931 970,26 1 011 376,10 486 513,50
321 278,42 0,00 43 270 580,90 1 708 432,30 381 085,27 282 021,16

31 944,32 0,00 4 336 626,49 66 303,09 141 592,65 82 048,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 944,32 0,00 4 336 626,49 66 303,09 141 592,65 82 048,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 955,73 0,00 15 668,76 60 154,63 241 560,00 7 099,83

Inne informacje

brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w 
bilansie

Wartość – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia wartości początkowej:
- aktualizacja
- przychody 
- przemieszczenie (między grupami)
Zmniejszenie wartości początkowej:
- zbycie
- likwidacja
- inne
Wartość – stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:
- aktualizacja
- amortyzacja za rok obrotowy
- inne
Zmniejszenie umorzenia 10 955,73 0,00 15 668,76 60 154,63 241 560,00 7 099,83

342 267,01 0,00 47 591 538,63 1 714 580,76 281 117,92 356 970,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 499,10 16 628 089,63 68 848 903,79 254 041,81 871 850,83 156 454,59
60 807,81 18 792 870,69 88 122 714,73 217 389,50 730 258,18 129 543,19

1.2.

Lp. 

Aktualna 
wartość 
rynkowa

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00

1.3.

Lp. Kwota odpisów
1. 0,00
2. 0,00

Zmniejszenie umorzenia
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
Wartość netto składników aktywów:
- stan na początek roku
- stan na koniec roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wyszczególnienie Dodatkowe informacje

Grunty 0
Budynki 0
Dobra kultury 0

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

Wyszczególnienie Dodatkowe informacje
Długoterminowe aktywa niefinansowe 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0



1.4.

zwiększenia zmniejszenia
Powierzchnia: 0,0882
Wartość: 8 700,00
Powierzchnia: 0,0344
Wartość: 3 400,00
Powierzchnia: 0,4794
Wartość: 30 500,00
Powierzchnia: 0,9921
Wartość: 57 000,00
Powierzchnia: 0,6477
Wartość: 60 500,00
Powierzchnia: 0,0453
Wartość: 13 230,00
Powierzchnia: 0,2150
Wartość: 12 750,00
Powierzchnia: 0,0982
Wartość: 5 180,00
Powierzchnia: 0,8391
Wartość: 39 060,00
Powierzchnia: 0,4557

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

L.p. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zmiana stanu w trakcie roku 
obrotowego

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

1. 145/1, 146/1 – Borowe 8 700,00 0,00 0,00 8 700,00

2. 463/3 – Długi Kąt 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00

3. 269/5, 269/7 – Kalej 30 500,00 0,00 0,00 30 500,00

4. 1 – Puszczew 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00

5. 184/20 – Wręczyca Wielka 60 500,00 0,00 0,00 60 500,00

6. 462/14, 463/30 – Wręczyca 
Wielka 13 230,00 0,00 0,00 13 230,00

7. 292/2, 287/6 – Borowe 12 750,00 0,00 0,00 12 750,00

8. 151/1, 152/1, 153/1 – Bór 
Zapilski 5 180,00 0,00 0,00 5 180,00

9. 307, 463/4, 464/6 – Długi Kąt 39 060,00 0,00 0,00 39 060,00

10. 700/2, 221/2 – Grodzisko 26 390,00 0,00 0,00 26 390,00Powierzchnia: 0,4557
Wartość: 26 390,00
Powierzchnia: 2,8302
Wartość: 3 000,00
Powierzchnia: 0,5080
Wartość: 32 460,00
Powierzchnia: 0,1710
Wartość: 20 700,00
Powierzchnia: 0,6730
Wartość: 34 790,00
Powierzchnia: 0,3643
Wartość: 33 770,00

10. 700/2, 221/2 – Grodzisko 26 390,00 0,00 0,00 26 390,00

11. 330/1 – Grodzisko 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

12. 270 – Kalej 32 460,00 0,00 0,00 32 460,00

13. 303/4 – Kalej 20 700,00 0,00 0,00 20 700,00

14. 208, 209, 210 – Puszczew 34 790,00 0,00 0,00 34 790,00

15. 1249 – Truskolasy 33 770,00 0,00 0,00 33 770,00



Powierzchnia: 0,1025
Wartość: 14 400,00
Powierzchnia: 0,3301

Wartość: 39 290,00

Powierzchnia: 0,3570

Wartość: 12 210,00

Powierzchnia: 0,6652

Wartość: 3 960,00

Powierzchnia: 1,1112 ha

Wartość: 318 800,00 zł

Powierzchnia: 1,5309 ha

Wartość: 14 037,04 zł

Powierzchnia: 1,6403 ha
Wartość: 9 917,04 zł

Powierzchnia: 2,8296 ha

Wartość: 9 296,64 zł

Powierzchnia: 0,8926 ha

Wartość: 9 917,04 zł

16. 463/12 – Wręczyca Wielka 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00

17. 845/11 – Wręczyca Wielka 39 290,00 0,00 0,00 39 290,00

18. 15/1 – Borowe 12 210,00 0,00 0,00 12 210,00

19. 1064/2 – Truskolasy 39 600,00 0,00 0,00 39 600,00

20. Wręczyca Wielka Działka Nr 
416/3; 318 800,00 0,00 0,00 318 800,00

21.
Węglowice  Działka                                                                                                            
Nr79/4;77/16;84/4;                                                                                                                                                                                                                                    
85/2;85/1 

14 037,04 0,00 0,00 14 037,04

22. Truskolasy Działka                             
Nr 1221/4;1219/2   9 917,04 0,00 0,00 9 917,04

23. Kalej                                                                                          
Działka Nr 323/4 9 296,64 0,00 0,00 9 296,64

24. Kuleje                                                                                          
Działka Nr 380/9;381/2 9 917,04 0,00 0,00 9 917,04

Wartość: 9 917,04 zł

Powierzchnia: 0,4784 ha

Wartość: 67 741,60 zł

Powierzchnia: 0,5507 ha

Wartość: 158 200,00 zł

Powierzchnia: 0,2220 ha

Wartość: 39 000,00 zł

Powierzchnia: 0,4880 ha

Wartość: 6 197,76 zł

1.5.

zwiększenia zmniejszenia
1. 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

zwiększenia zmniejszenia
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

L.p. Wyszczególnienie
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zmiana stanu w trakcie roku 
obrotowego

Stan na koniec 
roku 

obrotowego
Grunty
Budynki 

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

L.p. Wyszczególnienie Liczba Stan na 
początek roku 

Zmiana stanu w trakcie roku Stan na koniec 
roku 

Akcji i udziały
Dłużne papiery wartościowe

25. Borowe                                                                                          
Działka Nr 291/2; 286/1 67 741,60 0,00 0,00 67 741,60

26. Wręczyca Wielka                                                                                         
Działka Nr 416/5 158 200,00 0,00 0,00 158 200,00

27. Węglowice                                                                                         
Działka Nr 80 39 000,00 0,00 0,00 39 000,00

28.
Truskolasy                                                                                         
Działka Nr 1252/2;            Piła 
Działka Nr 88

6 197,76 0,00 0,00 6 197,76



1.7.

zwiększenia wykorzystanie zmniejszenia
1. 1 363 432,05 142 653,03 0,00 0,00 1 506 085,08
2. 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

84 358,75 980 482,26 0,00 0,00 1 064 841,01

3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 7 152 528,12 398 739,90 12 009,56 206 031,17 7 333 227,29

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

L.p. Grupa należności (wg układu bilansu)
Stan na 

początek roku 
obrotowego

Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec 
roku 

obrotowego
A.III. Należności długoterminowe
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług
B.II.2. Należności od budżetów
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i innych świadczeń
B.II.4. Pozostałe należności



1.8.

L.p. Stan na Zwiększenie w Wykorzystanie Rozwiązanie w Stan na koniec 
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.

BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ
1. 5 319 886,00 5 251 707,97 5 165 203,97 6 846 880,00 9 901 340,00 15 127 900,00 20 386 429,97 27 226 487,97
2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 319 886,00 5 251 707,97 5 165 203,97 6 846 880,00 9 901 340,00 15 127 900,00 20 386 429,97 27 226 487,97

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

Wyszczególnienie
Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe 
Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe 
Ogółem rezerwy

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p. Zobowiązania

Okres wymagalności
Razempowyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat

stan na

kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe 
(wekslowe)
zobowiązania wobec 
budżetów
z tytułu ubezpieczeń i innych 
świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
pozostałe

Razem

1.10.

L.p.
Kwota 

zobowiązań
Dodatkowe 
informacje

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

1.11.

na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku na początek roku na koniec roku
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwota 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.

Wyszczególnienie

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami 
o rachunkowości

Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o 
rachunkowości

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych

Weksle
Hipoteka

3. Zastaw, w tym: 
zastaw skarbowy
Inne (gwarancja bankowa, 
kara umowna)

Ogółem



1.12.

na początek 
roku na koniec roku

1. 0,00 0,00
0,00 0,00

2. 0,00 0,00
3. 0,00 0,00
4. 0,00 0,00
5. 0,00 0,00

0,00 0,00

1.13.

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2. 0,00 0,00

1.14.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem 
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p. Tytuł zobowiązania warunkowego
Stan

Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:
udzielone dla jednostek powiązanych
Kaucje i wadia
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy
Nieuznane roszczenia wierzyciela
Inne 

Ogółem

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.

L.p. Wyszczególnienie (tytuły)
Stan na

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, w tym:
- opłacone z góry czynsze
- prenumeraty
- polisy ubezpieczenia osób i składników 
Ogółem rozliczenia międzyokresowe 

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 1.14.

L.p. Kwota Dodatkowe 
1. 0,00 0,00
2. 0,00 0,00

0,00 0,00

1.15.

L.p. Kwota Dodatkowe 
1. 279 139,98 12 osób
2. 380 738,41 59 osób
3. 41 924,72 3 osoby

701 803,11 74 osoby

1.16.
n.p.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

Wyszczególnienie
Otrzymane gwarancje
Otrzymane poręczenia

Ogółem

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie
Odprawy emerytalne
Nagrody jubileuszowe
Inne (ekwiwalent za urlop)

Ogółem

Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 966 243,08 zł
 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 83 953 634,36 zł



2. 
2.1.

L.p. Kwota Dodatkowe 
1. 0,00 0,00
2. 0,00 0,00

2.2.

L.p. Kwota Dodatkowe 
1. 5 970 390,47 0,00

1 262,06 0,00

0,00 0,00

2.3.

L.p. Kwota Dodatkowe 
1. 0,00 0,00

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

2. 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2.4.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wyszczególnienie
Materiały
Towary

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

Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:

- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym

- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym

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

Wyszczególnienie
Przychody:
- o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie
Koszty:
- o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w 
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5.

3.

sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
Inne informacje

brak

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

brak
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