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jednostlli bud2etowej i

samorzqclowego zakladu
bud2etowego
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na dzien 31-12-2018 r.

Regionalna lzba Obrachunkowa w l_odzi

bez pisma przewodnGgo
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lil Ilillillll illlililllt ililti ll ilffi tililtillilillllililillililtrililtilililllilillliltil

umer identyfikacyjny REGON

AKTYWA Stan na poczqtek
roku

Stan na koniec
roku PASY'VA Stan na poczqtek

roku
Stan na koniec

roku

A Aktywa tMale 48 828 795,65 51 929 068.9t: A Fundusz 49 489 209,53 52 4BB 983,07

A.l Wartosci
niematerialne i prawne 719,t'3 3 251 ,7 A I Fundusz jednostki 45 801 9'10,96 49 967 219.1

A.ll Rzeczow,: aktywa
trwale 48 828 076J2 51 925 817 ,1

A.ll Wynik finernsowy
netto (+,-) 3 687 298,57 2 521 763,92

A ll.1 Srodki tnvale 48 648 097,88 47 666 582,01 A.ll.1 Zysk netto (+) 3 687 298,57 2 521 763,92

All 11Grunty 3 398 960,48 3 670 378,5i A.ll 2 Strata nr:tto (-) 0,0c 0,0c

A.ll l 1.1 Grunty
stanowiqce w.lasnoSc
.lednostki samorzqdu
terytorialnego.
przekazane w
uzytkowanie wreczyste
jnnym podmictom

0,0c 1 06 528,1
A.lll Odpisy z'wyniku
finansowego (rradwy2ka
Srodk6w obrot,rwych) (-)

0,00 0,00

43 Bl 1 163,59 42 938 564,96obiekty in2ynir:rii lEdowej
i wodnej

A.tV t-undusz rienia
zlikwidowanyc 1

jednostek
0,00 0,0c

A.ll 1 .3 Urzqdzenia
techniczne i rnaszyny 560 205,52 417 908,1 B Fundusze placowek 0,00 0,0c

A ll 1.4 Srodkr
transportu 852 505,71 610 709,7t C Paristwowe'undusze

celowe 0,00 0,0(

A.ll l5lnneSrodki
trwale 25 262,5:3 29 020,61

D Zobowiqzania i

rezeMy na
zobowiqzania

2 053 232.01 2 564 317,74

A.ll.2 Srodki trwale w
budowie (inwestycje) 179 978,2,1 4 ,259 235,1

D.lZobowiqzania
dlugoterminowe 0,0c 0,0c

A.ll.3 Zaliczka na Srodki
trwale w budowie
(inwestycje)

0,0c 0,0( D.llZobowiqzania
krotkoterminowe 2 053 232,01 2 564 317.74

A lll NaleznoSci
dlug ote rm in or,r,,e 0,00 0,0c

D.ll.1 Zobowiq;zania z
tytulu dostaw i uslug 83 573,97 69 275,42

A IV Dlugoternrinowe
aktywa finansowe 0,00 0,0c

D.ll.2 Zobowiq;zania
wobec budzet6w 3 331,45 5 012,2C

A.lV1Akcjeirdzialy 0,00 0,00
D.ll.3 Zobowiq;rania z
tytulu ubezpieczen i

innych Swiadczeh
'105 501 ,49 107 255,5e

A lV.2 lnne papiery
wartoSciowe 0,00 0,0c

D.ll.4 Zobowiqz:ania z
tytulu wynagrodzen 48'1 381,55 554 072,87
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A.lV3 lnne --
dlugoterminowe aktywa
finansowe

0,00 0,0c
D.ll.5 Pozostale
zobowiqzania 923 698,22 1 009 502 91

A.V WartoSr: mienia
zlikwidowanych
jed nostek

0,0c 0,0c

D.ll.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpiecze n ie
wykonania um6w)

382 271,07 736 263,06

B Aktywa oL)rotowe 2 713 645,89 3 124 231,tt3

D.ll,7 Rozlio:enta z
tytulu Srodkow na
wydatki bud2etowe i :t
tytulu dochocl6w
budZetowych

0,0c 627,03

B. I Zapasy 100 746,39 120 199,48
D.ll.8 Fundus;ze
specjalne 73 474,26 82 308,6S

8.1.1 MateriaLly 1 00 746,3S 120 199,4t
D.ll.8 '1 Zaklardowy
Fundusz Swi adczen
Socialnvch

73 474,26 82 308 69

8.1.2 Polproctukty i

produkty w toku 0,0c 0,0c D.11.8.2 lnne fundusze 0,0c 0,0c

B l.3 Produkty gotowe 0,r10 0,0c
D.lll Rezeruuy na
zobowiqzania 0,0c 0,0c

8.1.4 Towary 0,0c 0,0i D.lV Rozliczenia
miqdzyokresowe 0,00 0,0c

B.ll Nale2no!;ci
k16tkoterminowe 2 194 311,52 2 213 025,81

B.ll 1 Nale2nosci z tytulu
dostaw i uslug I 124,i\9 7134,61i

B ll.2 Nale2ncsci od
bud2et6w 25 676,0C 301 857

B.ll 3 Nalezn,xEi z tytui[
ubezpieczen i innych
Swiadczen

0,00 585,09

B.ll.4 Pozostale
nale2noSci 2 159 511 ,1 1 903 448,87

B ll.5 Rozlicz,enra z
tytulu Srodkoriv na
wydatki budZetowe i z
tytulu dochodow
budzetowych

0,c 0 0,0c

B.lll Krotkoterminowe
aktywa finansowe 418 587,98 791 006,4(

B lll.1 Srodki pienig2ne
w kasie 0,0c 0,0(

B.lll 2 Srodki preniq2ne
na rachunkach
bankowych

418 587,98 791 006,4€

B.lll.3 Srodki pieniqzne
panstwowego funduszu
celowego

0,00 0,0c

B.lll 4 lnne S()dki
pien iq2ne 0,00 0,0(

B lll.5 Akcje lub udzialy 0,0i1 0,0c

B.lll.6 lnne papiery
wartoSciowe 0,0(l 0,0c

B.lll.7 lnne
kr6tkoterminorrve aktywa
finansowe

0,0c 0,0(

_ Dorota Bednarczyk

(gt6wny krggour) 

--
BeSTia

(rok, miesiqc dzieh)
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B.lV Rozlic;:enia
miedzyokresowe
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Wyja6nienia do bilansu

Dorota Bednarcz:yk 2019-04-01

(rok, miesiqc, dzieh)
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Krzysztof Kulir'rski
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Wyciqg z danych zawartych w
zalilczn iku' lnformacja dcldatkowa'

sporzqdzony na dzieh

3't-12-2018 r.

Potwierdzenie za zgodnoSc z danymi w lnformacji rlodatkovl,ej

2019 04.29
'ok mies. dzieh

5DA1 26E577BU3AB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowara dnia 2019.05.21

Dorota Bednarczyk Krzysztof Kuliriski

Nazwa i adres jednostki sprawozciawcze.j

Gmina Grabica

Grabica 66

97-306 GRABICA

Regionalna lzba Obrachunkowa w
l_odzi

Numer identyfikacyjny REGON

5DA1 26E577BD3AB7

il Dod:ltkowe informacje i objaSnienia obejmujq * s=c.egotnoSci
Wysz:czeg6lnienie

17 daneoodpisachaktualizujqcychwartoSenale2noscze*Ska,a,xemStar,una@
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwtqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzglqdnieniem nalelnoSci
finans;owych jednostek samorzqdu terytorialnego (stian pozyczek .agrozonycE;

35 557.41

000

1 10 kwotqr zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwatifikule urnowy basmgu zgodilr, z pr.ilbamryod;ko*ynx
(leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunllowoSci bylby to leasiig finansowy iub zwrotny z
podzialem na kwotQ zob<>wiqzah z tytulu leasingu finansowego lub leasing jzwrotnego

1 101 l-qczna kwota zobowiqzan z tytulu leasingu finansora,ego wykazana w pozp- m 0,00
1102 l-qczna kwota zobowiqzan z tytulu leasingu zwrotnego wykazana w poa/cln I O 0,00

rqczni? Kwot9 zobowlqzarl warunkowych, w tym rowniez udzielcnych przez jedncstkg gvuarancl rporqczen,
takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem ;zobowiqzan'zabezpiec)onych na ma;lttujednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczefr

12 240 020,00

BeSTia

(glowny ksiegowy) (kierownik jednostki)
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wyciEg z danych zawartych w@r"drtko*d

Wyszczegdlnienie
lqcznq kvirotg zobowiqzem warunkowych, w tym rownie2 uazretonyon
przez jednostkq gwarancji i porqczen, tak2e wekr;lowych
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzan
zabezpie,:zonych na m;rjqtku jednosil,ri oraz charakteru i formy tyc:h
zabezpie,:zen

Potwierdzenie za zgodnosc z danymi w, lnformacji dodatkolvej

2019.0,4.29

- 

roilltes ozen

5D4126E577 BD3AB7

Kopia z dokumentu podpisarego elektnlnicznie wygenerowana dnia 2019.05.2.1

Dorota Bednarczyk Krzysztof Kulinski

(kierownik jednostki)

Stan na 31 .12.2018 t.
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Informacja dodatkowa do łącznego bilansu za 2018 rok obejmującego dane 

wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych 

 

1. Nazwa jednostki: Gmina Grabica 

2. Siedziba jednostki: Urząd Gminy w Grabicy 

3. Adres jednostki: 97-306 Grabica 66, powiat piotrkowski woj. łódzkie 

4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: zadania objęte ustawą o samorządzie 

gminnym 

5. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ze sprawozdań niżej wymienionych 
jednostek budżetowych: 
- Urząd Gminy w Grabicy, 
- Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Boryszowie, 
- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Brzozie, 
- Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Szydłowie, 
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza W Woli Kamockiej, 
- Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie, 
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Grabicy, 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy. 

7. Ogólne zasady przyjętych zasad rachunkowości 

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Księgi rachunkowe dla jednostki budżetowej (Urzędu Gminy) i jednostki samorządu 

terytorialnego (organu finansowego) prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu 

Gminy, 97-306 Grabica. 

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych  

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 

31 grudnia. 

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza 

się sprawozdania budżetowe, a na koniec roku dodatkowo sprawozdania finansowe, na 

podstawie przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych 

oraz stosownych dokumentów w celu przeprowadzenia rozliczeń z tytułu podatku 

dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych.  

Do danego okresu sprawozdawczego zalicza się dokumenty rozliczeniowe dotyczące 
należności, dostaw, robót i usług (faktury, rachunki), które dostarczone zostały do jednostki 
nie później niż do 5 dnia następującego po upływie miesiąca, z tym że do okresu 
sprawozdawczego za miesiąc grudzień zalicza się dowody księgowe, które dostarczone 
zostały do jednostki nie później niż do 25 stycznia roku następnego. 

Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są z zastosowaniem programów komputerowych 

oraz ręcznie w zakresie niektórych kont analitycznych określonych w załączniku 

zawierającym plan kont jednostki. 

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które 
tworzą: 
- dzienniki częściowe wraz z zestawieniem obrotów i sald dzienników częściowych,  
- księgę główną, 
- księgi pomocnicze, 



- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 
- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

Dzienniki częściowe prowadzone są w następujący sposób: 
- zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nich 

chronologicznie, 
- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 
- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 
- obroty dzienników są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, 
- suma obrotów dzienników częściowych podlega uzgodnieniu z zestawieniem 

dzienników częściowych. 

Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące 
zasady: 
– podwójnego zapisu, 
– systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z 

zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie 
ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,  

– powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych 
kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą 
zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu 
ewidencji konta głównego. 

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich 
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach 
pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z 
dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. 

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. 
Zawiera ono: 
- symbole i nazwy kont 
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i 

narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego 
- sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i 

narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. 
Obroty „Zestawienia...” są zgodne z obrotami zestawienia dzienników częściowych. 

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest dla wszystkich ksiąg 

pomocniczych na koniec roku budżetowego. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych 

do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz 

rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana. 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostce 

budżetowej wykorzystywane są programy komputerowe zakupione w firmie: 

Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 

Tadeusz i Roman Groszek 

05-119 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31/240 

Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych 

w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dokładne informacje dotyczące 



działania programów komputerowych zostały przedstawione w załącznikach Nr 6a – 6i do 

zarządzenia. 

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę o 

zgodności z wymogami ustawy o rachunkowości  i zawiera: 

- oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, 
- wykaz programów, 
- procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, 
- opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych 

i systemu ich przetwarzania, 
- wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości. 
 
Zasady ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu 
przetwarzania danych, oraz zasady stosowania algorytmów i parametrów zostały określone 
w instrukcjach użytkownika, stanowiących załączniki do Zarządzenia. 
 
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie 

o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy 

o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. 

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje 

się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących 

działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.  

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych 

składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się zasady 

wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i 

trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone 

są jednostki budżetowe. 

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 

rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.  

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według 

rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 

Ustalanie wyniku finansowego 

Wynik finansowy netto składa się z: 
– wyniku ze sprzedaży, 
– wyniku z działalności operacyjnej, 
– wyniku z operacji finansowych, 
– wyniku z operacji nadzwyczajnych. 

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Grabica (wariant porównawczy) sporządzany jest 

wg wzoru określonego w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. 

 

 
 

 



Nabycie - 

zakupy, 

darowizny, 

otrzymane w 

drodze decyzji

Przemieszczenie 

wewnętrzne - 

przyjęcia z budowy, 

ulepszenia

Aktualizacja

Inne zwiększenia 

- otrzymane od 

innych jednostek 

organizacyjnych 

gminy, 

ujawnione itp.

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód - 

sprzedaż, 

prezkazane w 

drodze 

darowizny

Rozchód - 

likwidacja
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia - 

przekazane 

innym 

jednostkom 

organizacyjny

m gminy

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1 Grunty 3 398 960,48 164 890,00 0,00 0,00 0,00 164 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 563 850,48

2

Grunty stanowiące 

wlasność jst 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste innym 

podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 106 528,10 106 528,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 528,10

3

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

72 057 755,32 476 935,09 1 557 597,04 0,00 0,00 2 034 532,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 092 287,45

4
Urządzenia 

techniczne i maszyny
4 166 128,78 66 301,77 0,00 0,00 12 908,92 79 210,69 33 231,99 132 951,28 0,00 12 908,92 179 092,19 4 066 247,28

5 Środki transportu 3 357 315,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357 315,61

6 Inne środki trwałe 579 958,86 17 392,20 0,00 0,00 11 685,00 29 077,20 5 707,20 26 483,76 0,00 11 685,00 43 875,96 565 160,10

x Razem 83 560 119,05 725 519,06 1 557 597,04 0,00 131 122,02 2 414 238,12 38 939,19 159 435,04 0,00 24 593,92 222 968,15 85 751 389,02

Dorota Bednarczyk Krzysztof Kuliński
……………………………… …………………………………….

Skarbnik Gminy Kierownik jednostki
……………………………….

data

24.04.2019 r.

Razem JB - zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011 - 31.12.2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie 

według grup 

rodzajowych

Wartość 

początkowa – stan 

na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość początkowa – 

stan na koniec roku 

obrotowego (3+8 – 13)



Amortyzacja za rok 

bilansowy środków 

trwałych będących w 

ewidencji wg stanu 

na dzień 01.01.2018 

r.

Nabycie - zakupy, 

darowizny, 

otrzymane w 

drodze decyzji

Przemieszczenie 

wewnętrzne - 

przyjęcia z budowy, 

ulepszenia

Aktualizacja

Inne zwiększenia - 

otrzymane od 

innych jednostek 

organizacyjnych 

gminy, ujawnione 

itp.

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód - 

sprzedaż, 

prezkazane w 

drodze 

darowizny

Rozchód - 

likwidacja
Aktualizacja

Inne zmniejszenia - 

przekazane innym 

jednostkom 

organizacyjnym 

gminy

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1 Grunty 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

2

Grunty stanowiące 

wlasność jst 

przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom

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

3

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

28 246 591,73 2 881 314,10 6 955,27 18 861,39 0,00 0,00 2 907 130,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 153 722,49

4
Urządzenia techniczne i 

maszyny
3 605 923,21 172 173,51 3 010,34 0,00 0,00 11 304,75 186 488,60 0,00 132 951,28 0,00 11 121,42 144 072,70 3 648 339,11

5 Środki transportu 2 504 809,90 241 795,96 0,00 0,00 0,00 0,00 241 795,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 746 605,86

6 Inne środki trwałe 554 696,33 7 829,54 0,00 0,00 0,00 97,38 7 926,92 0,00 26 483,76 0,00 0,00 26 483,76 536 139,49

x Razem 34 912 021,17 3 303 113,11 9 965,61 18 861,39 0,00 11 402,13 3 343 342,24 0,00 159 435,04 0,00 11 121,42 170 556,46 38 084 806,95

Dorota Bednarczyk Krzysztof Kuliński
……………………………… …………………………………….

Skarbnik Gminy Kierownik jednostki

24.04.2019 r.
……………………………….

data

Razem JB - zmiana wartości umorzenia środków trwałych - konto 011 - 31.12.2018 r.

Lp. Wyszczególnienie

Umorzenie – 

stan na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Umorzenie – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(3+8 – 13)



Lp. Wyszczególnienie

Wartość netto środków trwałych na 

początek roku obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenie)

Wartość netto środków trwałych na 

koniec roku obrotowego (wartość 

początkowa minus umorzenie)

1 Grunty 3 398 960,48 3 563 850,48

2

Grunty stanowiące wlasność 

jst przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom

0,00 106 528,10

3
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej
43 811 163,59 42 938 564,96

4
Urządzenia techniczne i 

maszyny
560 205,57 417 908,17

5 Środki transportu 852 505,71 610 709,75

6 Inne środki trwałe 25 262,53 29 020,61

X Razem 48 648 097,88 47 666 582,07

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
……………………………. ……………………………… ……………………………..
Główny księgowy data Kierownik jednostki

Razem JB - zmiana wartości netto środków trwałych - konto 011 - 31.12.2018 r.



Nabycie - zakupy, 

darowizny, 

otrzymane w 

drodze decyzji

Przemieszczenie 

wewnętrzne - 

przyjęcia z 

budowy, 

ulepszenia

Aktualizacja

Inne zwiększenia - 

otrzymane od 

innych jednostek 

organizacyjnych 

gminy, ujawnione 

itp.

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód - 

sprzedaż, 

darowizny

Rozchód - 

likwidacja
Aktualizacja

Inne zmniejszenia - 

przekazane innym 

jednostkom 

organizacyjnym 

gminy

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1

Licencje i prawa 

autorskie dotyczące 

oprogramowania 

komputerowego

55 389,87 5 202,90 0,00 0,00 0,00 5 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 592,77

X Razem 55 389,87 5 202,90 0,00 0,00 0,00 5 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 592,77

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
……………………………… ………………………………. …………………………………….

Skarbnik Gminy data Kierownik jednostki

Razem JB - zmiana wartości początkowej WNiP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2018 r.

Lp.
Wyszczególnienie 

(lista przykładowa)

Wartość 

początkowa – 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego (3+8 

– 13)



Amortyzacja za rok 

bilansowy środków 

trwałych będących 

w ewidencji wg 

stanu na dzień 

01.01.2018 r.

Nabycie - zakupy, 

darowizny, otrzymane 

w drodze decyzji

Przemieszczenie 

wewnętrzne - 

przyjęcia z 

budowy, 

ulepszenia

Aktualizacja

Inne zwiększenia - 

otrzymane od 

innych jednostek 

organizacyjnych 

gminy, ujawnione 

itp.

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód - 

sprzedaż, 

prezkazane w 

drodze darowizny

Rozchód - 

likwidacja
Aktualizacja

Inne zmniejszenia - 

przekazane innym 

jednostkom 

organizacyjnym 

gminy

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1

Licencje i prawa 

autorskie dotyczące 

oprogramowania 

komputerowego

54 670,34 719,53 1 951,11 0,00 0,00 0,00 2 670,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 340,98

X Razem 54 670,34 719,53 1 951,11 0,00 0,00 0,00 2 670,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 340,98

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
……………………………… ………………………………. …………………………………….

Główny księgowy data Kierownik jednostki

Razem JB - zmiana wartości umorzenia WNiP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2018 r.

Lp.
Wyszczególnienie 

(lista przykładowa)

Umorzenie – 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia
Umorzenie – 

stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(3+8 – 13)



Lp. Wyszczególnienie

Wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek roku obrotowego 

(wartość początkowa minus umorzenie)

Wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec roku obrotowego 

(wartość początkowa minus umorzenie)

1

Licencje i prawa autorskie 

dotyczące oprogramowania 

komputerowego

719,53 3 251,79

x Razem 719,53 3 251,79

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 Krzysztof Kuliński
………………………. …………………………. …………………………….
Skarbnik Gminy data Kierownik jednostki

Razem JB - zmiana wartości netto WNiP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2018 r.



Nabycie - zakupy, 

darowizny, 

otrzymane w 

drodze decyzji

Przemieszczenie 

wewnętrzne - 

przyjęcia z budowy, 

ulepszenia

Aktualizacja

Inne zwiększenia - 

otrzymane od 

innych jednostek 

organizacyjnych 

gminy, ujawnione 

itp.

Zwiększenia 

ogółem 

(4+5+6+7)

Rozchód - 

sprzedaż, 

darowizny

Rozchód - 

likwidacja
Aktualizacja

Inne 

zmniejszenia - 

przekazane 

innym 

jednostkom 

organizacyjny

m gminy

Zmniejszenia 

ogółem 

(9+10+11+12)

1
Pozostałe środki 

trwałe - konto 013
2 671 580,10 255 484,67 0,00 0,00 23 201,47 278 686,14 19 778,65 22 880,19 0,00 28 488,00 71 146,84 2 879 119,40

2
Zbiory biblioteczne - 

konto 014
212 269,50 64 017,61 0,00 0,00 2 399,63 66 417,24 0,00 8 847,63 0,00 2 399,63 11 247,26 267 439,48

3
Licencje i programy - 

konto 020
82 630,28 8 550,62 0,00 0,00 0,00 8 550,62 0,00 1 254,60 0,00 1 544,57 2 799,17 88 381,73

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
……………………………… ………………………………. …………………………………….

Główny księgowy data Kierownik jednostki

Razem JB - zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz WNiP (umarzanych jednorazowo) - konto 013, konto 014, konto 020 - 31.12.2018 

r.

Lp.

Wyszczególnienie 

według grup 

rodzajowych

Wartość 

początkowa – stan 

na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość początkowa – 

stan na koniec roku 

obrotowego (3+8 – 13)



0,00 106 528,10 0,00 106 528,10

Dorota Bednarczyk Krzysztof Kuliński
…………………………. …………………………………
Skarbnik Gminy Kierownik jednostki

…………………………………..
data

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - 31.12.2018 r.

Wartość gruntów 

użytkowanych wieczyście – 

stan na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia wartości gruntów 

użytkowanych wieczyście w ciągu 

roku obrotowego

Zmniejszenia wartości gruntów 

użytkowanych wieczyście w ciągu 

roku obrotowego

Stan wartości gruntów 

użytkowanych wieczyście na 

koniec roku obrotowego (3+4 – 5)

24.04.2019 r.



1 Kserokopiarka Kyocera Taskalfa 250ci 0

2 Kserokopiarka Kyocera KM-2550 0

3 Kserokopiarka Kyocera KM-3035 0

4 Kserokopiarka Kyocera FS-3040MFP 0

5 Kserokopiarka Kyocera M2035dn 0

Gmina nie posiada informacji o wartości sprzętu wykorzystywanego na podstawie umów dzierżawnych

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
………………………………. …………………………. …………………………….
Skarbnik Gminy data Kierownik jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - 31.12.2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub 

nieumarzanych przez jednostkę środków 

trwałych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 

tytułu umów leasingu

Wartość na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia w ciągu 

roku obrotowego

Zmniejszenia w 

ciągu roku 

obrotowego

Wartość na koniec roku 

obrotowego (3+4 – 5)



Wykorzystanie

Rozwiązanie odpisów 

aktualizujących (uznanie 

odpisów za zbędne)

Zmniejszenia – 

razem (5+6)

1
Pozostałe należności -

należność główna
16 776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 16 776,96

2
Pozostałe należności -

odsetki
17 606,07 1 174,38 0,00 0,00 0,00 18 780,45

X Ogółem 34 383,03 1 174,38 0,00 0,00 0,00 35 557,41

Dorota Bednarczyk 24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
……………………………… ………………………………. …………………………………….

Skarbnik Gminy data Kierownik jednostki

Odpisy aktualizujące wartość należności - 31.12.2018 r.

Lp.
Wyszczególnienie według 

grup należności

Stan odpisów 

aktualizujących na 

początek roku 

obrotowego

Zwiększenia odpisów 

aktualizujących w 

ciągu roku obrotowego

Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego

Stan odpisów aktualizujących 

na koniec roku obrotowego 

(3+4 – 7)



początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1

Weksle własne in blanco niezwrócone, stanowiące 

zabezpieczenie przyznanego dofinansowania - 

wartości nominalne wynikające z umów o 

dofinansowanie

8 555 006,00 12 240 020,00

X Razem 8 555 006,00 12 240 020,00

Dorota Bednarczyk                                              24.04.2019 r. Krzysztof Kuliński
…………………….                                                      ……………..……… ……………………….
Skarbnik Gminy                                                      data Kierownik jednostki

Raem JB - kwota 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

31.12.2018 r.

Lp.
Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań 

warunkowych

Wartość zobowiązań warunkowych według 

stanu na:



Wartość wypłaconych swiadczeń 275 192,14

Dorota Bednarczyk                                        24.04.2019 r.                              Krzysztof Kuliński
…………………….                                              ………………….                                   ………….…………………
Skarbnik Gminy                                               data                                           Kierownik jednostki

Razem JB - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

w 2018 r.


