
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  GMINA UJAZD 

1.2 siedzibę jednostki 

    ul. Sławięcicka 19    47-143 Ujazd 

1.3 adres jednostki 

  j.w. 

1.4  Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej 

życiu. 

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, między innymi: 

-ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska 

-gminnych dróg 

-pomocy społecznej 

-komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

-edukacji 

-kultury fizycznej i turystyki 

-ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

-promocji gminy 

-współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ,dystrybucja i sprzedaż wody pitnej 

 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  01-01-2018 r  do 31-12-2018 r 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek: Urząd Miejski w Ujeździe, Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe 

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

amortyzacji) 



 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości ,w sposób przewidziany ustawą o 

rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a/ Środki trwałe  oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do 

ewidencji bilansowej tych aktywów i  dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ( za wyjątkiem 

gruntów. W/w odpisów dokonuję się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do 

używania. 

Odpisów amortyzacyjnych wartości majątku dokonuje się metodą liniową. 

b/ Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia 

przekracza 100,00 zł /do 1 000,00 zł/ jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. 

c/ Składniki majątku o wartości początkowej pow.1 000,00 zł do 10 000,00 zł. Zalicza się do pozostałych środków 

trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i ewidencjonuje odpowiednio na kontach 013 i 021. 

Od tego rodzaju składników majątku   jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania i ujmuje w pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej. 

3. Materiały /tylko opał/ objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu. 

5. inne informacje 

      ------------------------------------- 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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; tabela nr 1;tabela nr 2 

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

          ------------------------ 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

          ------------------------- 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście 

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 

   
Załącznik tabela nr. 3. 

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

wartościowych 

        

 Nie dotyczy 

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; tabela nr 4 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

    W Ośrodku Pomocy społecznej na koncie 840 utworzono wcześniej rezerwę w wysokości 100 091,37 zł.                                          

z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Na dzień 31-12-2018 r rozwiązano utworzoną rezerwę i dokonano odpisu 

aktualizującego należności w 100% ze względu na brak ściągalności należności od dłużników.  

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 

       = 4 038 432,79 zł. 

b) powyżej 3 do 5 lat 

        =3 321 446,55 zł. 

c) powyżej 5 lat 

     ------------------------------- 

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 

       ----------------------------------- 

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

zabezpieczeń 

       ----------------------------------- 

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 

      

Poręczenia na dzień 31-12-2018 r   -   369 278,00 zł. 

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 

     Nie występują 

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

      ------------------------------------- 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

     -odprawy emerytalne   -        134 073,00  zł. 

    - nagrody jubileuszowe –      189 948,00  zł. 

    - inne świadczenia -                 28 351,00  zł.                  

1.16. inne informacje 

     --------------------------------------- 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

     Nie wystąpiły 

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 



      20 268 867,51  zł. 

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

incydentalnie 

     

 Nie wystąpiły 

2.4. informację 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 

       Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

       ------------------------- 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

        ------------------------------ 

 
 
 
 

.................Longina Napieracz................ ..........................29.04.2019................                   Hubert Ibrom............ 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 



 

Tabela nr.1. Zmiany stanu wartości aktywów trwałych 

            
  

  
WARTOŚĆ 

POCZATKOWA 

ZWIĘKSZENIA 

Razem 
zwiększenia 

Zmniejszenia 

Razem 
zmniejszenia stan na 31-12-2018   Inne Przychody Przemieszczenia zbycie przemieszczenie inne 

WNIP 123 358,70   8 513,01   8 513,01         131 871,71 

Grunty 9 927 551,65 62 350,50 8 350,00 163 282,16 233 982,66 3 521,76 18 008,96 203 940,20 225 470,92 9 936 063,39 

Budynki i lokale 35 219 021,11 970 908,95 225 381,18 920 663,51 2 116 953,64     32 987,28 32 987,28 37 302 987,47 

Obiekty inżynierii ladowej i 
wodnej 96 877 192,25 12 035 629,91 93 445,96   12 129 075,87         109 006 268,12 

Kotły i maszyny energetyczne 787 659,29 0,00 15 148,09   15 148,09       0,00 802 807,38 

Maszyny ,urzadzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 1 576 021,24   14 999,85   14 999,85         1 591 021,09 

Maszyny , urządzenia i aparaty 
specjalistyczne 436 667,31                 436 667,31 

Urzadzenia techniczne 5 136 360,60   25 502,65   25 502,65         5 161 863,25 

Środki transportu 2 004 877,07                 2 004 877,07 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomosci i wyposażenie 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

1 759 488,48 232 714,86 127 455,64   360 170,50   954 721,74   954 721,74 1 164 937,24 

  OGÓŁEM 153 848 197,70 13 301 604,22 518 796,38 1 083 945,67 14 904 346,27 3 521,76 972 730,70 236 927,48 1 213 179,94 167 539 364,03 

            

   

Longina Napieracz 
    

Hubert Ibrom 
 

   

(główny księgowy) 
    

(kierownik jednostki) 
 

sporządził: Danuta Sładek 
          

 

 

 

 

 



  

Tabela nr.2 
 

Zmiany stanu umorzenia aktywów trwałych 

            

  
WARTOŚĆ 

POCZATKOWA 

ZWIĘKSZENIA 

Razem zwiększenia 

Zmniejszenia 

Razem 
zmniejszenia stan na 31-12-2018 INNE 

Amortyzacja za 
rok biezący Przemieszczenia 

zmniejszenie 
umorzenia   inne 

WNiP 108 966,86   8 876,54   8 876,54         117 843,40 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i lokale 14 436 431,02   864 713,25   864 713,25 16 947,81     16 947,81 15 284 196,46 

Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 45 677 970,75   4 247 703,03   4 247 703,03         49 925 673,78 

Kotły i maszyny 
energetyczne 672 119,10   19 589,01   19 589,01         691 708,11 

Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania 1 480 568,60   37 181,81   37 181,81         1 517 750,41 

Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalistyczne 396 026,96   11 715,22   11 715,22         407 742,18 

Urzadzenia techniczne 2 628 768,50   412 839,17   412 839,17         3 041 607,67 

Środki transportu 1 910 296,49   27 008,48   27 008,48         1 937 304,97 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie 
gdzie indziej 
niesklasyfikowane 493 423,97   108 360,25 5 587,02 113 947,27     2 793,50 2 793,50 604 577,74 

  OGÓŁEM 67 804 572,25 0,00 5 737 986,76 5 587,02 5 743 573,78 16 947,81   2 793,50 19 741,31 73 528 404,72 

            

  

Longina Napieracz 
  

Hubert Ibrom 
     

  

(główny księgowy 
  

(kierownik jednostki) 
    

            

 

Sporządził: Danuta Sładek 
          



Tabela 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01-12/2018 

r) 

Lp. Wyszczególnienie  

Wartość na 

początek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia w 

ciągu okresu 

sprawozdawczego 

Zmniejszenia w 

ciągu okresu 

sprawozdawczego 

Wartość na koniec 

okresu 

sprawozdawczego (3 

+ 4 – 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Grunty       0,00 

2. 

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

      0,00 

3. 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
10 793,34     10 793,34 

4. Środki transportu       0,00 

5. Inne środki trwałe       0,00 

  Ogółem:   10 793,34 0,00 0,00 10 793,34 

      

      

 
Longina Napieracz 

 
29-04-2019 r 

 
Hubert Ibrom 

 
(główny księgowy)  

 

(rok, miesiąc, 

dzień)   
(kierownik jednostki) 

      

      

      

 
Sporządził: Danuta Sładek 

    
 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności  (okres sprawozdawczy: 01-12-/2018 rok) 

  

Lp. 
Wyszczególnienie 

według grup należności 

Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia 

odpisów 

aktualizujących w 

ciągu okresu 

sprawozdawczego 

Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu 

sprawozdawczego 

Stan odpisów 

aktualizujących na koniec 

okresu sprawozdawczego 

(3 + 4 – 7) 
wykorzystanie 

rozwiązanie odpisów 

aktualizujących 

(uznanie odpisów za 

zbędne) 

zmniejszenia – 

razem (5 + 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Należności budżetowe 
127 224,97 10 054,85   1 473,45 

1 473,45 135 806,37 

2. Odsetki od nal. 

budżetowych 22 641,88 4 986,28   22 641,88 

22 641,88 4 986,28 

3. Należności podatkowe 
261 025,61 77 500,26   28 557,00 

28 557,00 309 968,87 

4. Odsetki od nal. 

Podatkowych 
120 227,00 7 835,00   10 398,00 

10 398,00 117 664,00 

5. Fundusz 

alimentacyjny- 

dłużnicy 0,00 870 456,21     

0,00 870 456,21 

6. Zaliczka 

alimentacyjna-dłużnicy 
0,00 100 091,37     

  100 091,37 

7. Odsetki od dłużników 

alimentacyjnych 
375 322,95 56 756,94     

  432 079,89 

  Ogółem: 906 442,41 1 127 680,91 0,00 63 070,33 63 070,33 1 971 052,99 

        

        

 
Longina Napieracz 

 
29-04-2019 r 

   
Hubert Ibrom 

 
(główny księgowy)  

 
(rok, miesiąc, dzień)  

   
(kierownik jednostki) 

        

        

 

Sporządził: Danuta 

Sładek       

 


		2019-04-29T11:56:35+0200
	Hubert Ibrom


		2019-04-29T11:57:23+0200
	Longina Napieracz




