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INFORMACJA DODATKOWA  
dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów 

budżetowych 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

1.  
 
1.1. Nazwa: GMINA PRZYRÓW 
1.2. Siedziba: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 
1.3. Adres: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 
1.4. Podstawowy przedmiot działalności 

Zgodnie ze statutem celem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju 
gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. 

Do realizacji celu określonego w statucie gmina wykonuje zadania własne oraz zadania 
zlecone przez administrację rządową oraz zadania z zakresu właściwości jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.  
Gmina wykonuje swoje zadania poprzez: 
1) działalność swych organów i jednostek pomocniczych, 
2) gminne jednostki organizacyjne, 
3) działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień, 
Jednostki organizacyjne gminy to: 

-Urząd Gminy w Przyrowie 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie 
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie 
-Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie 
oraz jednostki nadzorowane jako samodzielne osoby prawne: Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie 

 
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: 01.01.2020- 31.12.2020.  

 
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z 4 jednostek organizacyjnych 

Gminy Przyrów tj.: 

-Urząd Gminy w Przyrowie 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie 
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie 
-Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie 
dla sprawozdań:  Bilans jednostki budżetowej i Samorządowego Zakładu 
Budżetowego, Zestawienie Zmian w Funduszu oraz R-Zysków i Strat. 
 
Dane objaśniające niektóre zdarzenia gospodarcze zawarte w niniejszej informacji dotyczą 
danych wykazanych w  Bilansie z Wykonania budżetu-wynikającego z ksiąg Urzędu Gminy 
jako organu jst. (w tym dane dot. m.in. pożyczek i kredytów).  
 
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji),  
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 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 jednostki przyjęły następujące ustalenia: 
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza 

bezpośrednio w koszty. Jednocześnie jednostka wprowadza składnik do 
ewidencji pozabilansowej (Urząd Gminy w Przyrowie oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny). 

b) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka 
zalicza bezpośrednio w koszty. Jednocześnie jednostka wprowadza 
składnik do ewidencji pozabilansowe (GOPS w Przyrowie, Gminny Zakład 
Komunalny w Przyrowie).  

c) składniki majątku o wartości początkowej odpowiednio: od 500 zł, 1000,-zł 
do 10 000 zł jednostki zaliczają do pozostałych środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzają do ewidencji bilansowej 
tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują 
odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, 

d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostki 
zaliczają  
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do 
ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania 
składnika do używania, według stawek podatkowych, 

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

 Nie prowadzi się wyceny materiałów ze względu na poziom istotności i brak 
magazynu oprócz materiałów żywnościowych dla potrzeb stołówki w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym, których wycena w ewidencji ilościowo-wartościowej 
odbywa się wg cen zakupu. 

 Dla rozliczeń międzyokresowych jednostka –Urząd Gminy ujmuje wymagalne i 
otrzymane w grudniu za styczeń następnego roku należności z tytułu subwencji 
oświatowej jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Sumę czynnych 
rozliczeń międzyokresowych w jednostkach takich jak np. koszty ubezpieczeń 
majątkowych, prenumerat, abonamentów opłaconych częściowo za następny rok 
nie przekraczają kwotowo 1% sumy bilansowej i nie są rozliczane w czasie, lecz 
powiększają koszty działalności danego roku. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe określone w art. 39 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości mogą być tworzone dla zachowania zasady współmierności oraz 
ostrożności. W obecnej informacji są to rozliczenia bierne międzyokresowe 
utworzone w GZK w Przyrowie tyt. składek ZUS w części przypadającej na 
pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020, z punktu 
widzenia jednostki jest to istotne dla celów naliczania podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
W GZK w Przyrowie mogą być tworzone rezerwy na zobowiązania związane z 
przeznaczeniem środków własnych zakładu na finansowanie inwestycji jednak w 
bilansie zakładu za rok 2020 nie występują. 

 Należności wyceniane są w wartości nominalnej (łącznie z podatkiem VAT), a na 
dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość 
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ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 
35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).  

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

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. 

Główne składniki aktywów trwałych 

Lp. 

Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów 
według 
układu 

w bilansie 

Wartość 
początkowa 

– stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenie wartości 
początkowej Ogółem 

zwiększenie 
wartości 

początkowej 
(4 + 5 + 6) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej Ogółem 

zmniejszenie 
wartości 

początkowej 
(8 + 9 + 10) 

Wartość 
początkowa – 
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(3 + 7 – 11) 

aktu-
alizacja 

przychody 
przemie-
szczenie 

zbycie likwidacja inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Grunty 3 313 748,35 0 61 975,62 0 61 975,62 0 0 31 243,43 31 243,43 3 344 480,54 

2. 

Budynki, 
lokale, 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

45 908 897,54 0 3 666 223,45 0 3 666 223,45 0 24 393,90 4 874,06 29 267,96 49 545 853,03 

3. 
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

928 331,74 0 2 698 974,83 0 2 698 974,83 0 4 690,00 503 670,13 508 360,13 3 118 946,44 

4. 
Środki 
transportu 

669 473,90 0 0 0 0 0 0 0 0 669 473,90 

5. 
Inne środki 
trwałe 

86 601,33 0 0 0   0 0 0 86 601,33 

6. 
Wartości 
niematerialne 
i prawne 

222 709,54 0 3 459,99 0 3 459,99 0 0 3 727,71 3 727,71 222 441,82 

7. 
Pozostałe 
środki trwałe 
(013) 

728 849,98 0 425 847,59 0 425 847,59 0 22 643,25 74 446,50 97 089,75 1 057 607,82 

8. 
Zbiory 
biblioteczne 

31 178,81 0 400,00 0 400,00 0 0 0 0 31 578,81 

 

 

 

 

Lp. 

Umorzenie  
– stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia w ciągu 
roku obrotowego Ogółem 

zwiększenie 
umorzenia 

(14 + 15 + 16) 

Zmniejszenie 
umorzenia 

Umorzenie  
– stan na koniec 

roku 
obrotowego 

(13 + 17 – 18) 

Wartość netto 
składników aktywów 

aktualizacja
amortyzacja za 
rok obrotowy 

inne 
stan na początek 
roku obrotowego 

(3 – 13) 

stan na koniec 
roku obrotowego

(12 – 19) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. 0 32 801,82 0 0 3 351,68 0 36 153,50 3 313 748,35 3 308 327,04 

2. 19 495 430,93 0 1 916 856,95 0 1 916 856,95 10 715,60 21 401 572,25 26 413 466,61 28 144 280,78 

3. 791 349,82 0 61 398,80 0 61 398,80 47 530,57 805 218,05 136 981,92 2 313 728,39 

4. 387 835,78 0 67 779,18 0 67 779,18 0 455 614,96 281 638,12 213 858,94 
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5. 24 763,81 0 12 407,50 0 12 407,50 0 37 171,31 61 837,52 49 430,02 

6. 222 516,04 0 3 653,49 0 3 653,49 0 226 169,53 193,50 0 

7. 728 849,98 0 415 396,53 10 451,06 425 847,59 97 089,75 1 057 607,82 0 0 

8. 31 178,81 0 400,00 0 400,00 0 31 578,81 0 0 

 
 

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile 
jednostka dysponuje takimi wartościami 

„Brak posiadanych wycen wg wartości rynkowej” 

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Aktualna 
wartość 
rynkowa 

Dodatkowe 
informacje 

1. Grunty -  

2. Budynki -  

2. Dobra kultury -  

 

 
1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących 

wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota 

odpisów 
Dodatkowe 
informacje 

1. Długoterminowe aktywa niefinansowe -  

2. Długoterminowe aktywa finansowe -  

 

 
 

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 
 

Grunty w wieczystym użytkowaniu 

Lp. 
Treść 

(nr działki, 
nazwa) 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie 
roku obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(4 + 5 – 6) zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
484 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,0233 0 0 0,0233 

Wartość (zł) 1 906,62 0 0 1 906,62 

2.  Powierzchnia (m2) 0,0341 0 0 0,0341 
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485 Zalesice Wartość (zł) 2 790,38 0 0 2 790,38 

3.  
486 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,6004 0 0 0,6004 

Wartość (zł) 2 004,30 0 0 2 004,30 

4.  
487 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,0323 0 0 0,0323 

Wartość (zł) 107,83 0 0 107,83 

5.  
488 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,0434 0 0 0,0434 

Wartość (zł) 144,88 0 0 144,88 

6.  
489 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,0239 0 0 0,0239 

Wartość (zł) 79,79 0 0 79,79 

7.  
480 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 1,2089 0 0 1,2089 

Wartość (zł) 43 350,47 0 0 43 350,47 

8.  
481 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,2306 0 0 0,2306 

Wartość (zł) 8 269,18 0 0 8 269,18 

9.  
482 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,2002 0 0 0,2002 

Wartość (zł) 7 179,06 0 0 7 179,06 

10.  
483 Zalesice 

Powierzchnia (m2) 0,0335 0 0 0,0335 

Wartość (zł) 1 201,29 0 0 1 201,29 

 

 

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 

 

Lp. 
Treść 

(nr działki, 
nazwa) 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie 
roku obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(4 + 5 – 6) zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

272/3 Przyrów 

Powierzchnia (m2) 0,2691 0 0 0,2691 

Wartość (zł) 2 558,23 0 0 2.558,23 

 

 
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. 
 

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zmiany w trakcie roku obrotowego Stan na koniec 
roku obrotowego 

(3 + 4 – 5)  zwiększenia zmniejszenia 
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1 2 3 4 5 6 

1. Grunty  - - - - 

2. Budynki - - - - 

 

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

 

Posiadane papiery wartościowe 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na  

koniec roku 
obrotowego 

1. Akcje i udziały - - - - - 

2. Dłużne papiery wartościowe - - - - - 

 

 

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 stanu należności finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek). 

 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 

Lp. 
Grupa 

należności 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego Stan na 
koniec roku 
obrotowego zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

 
 
 

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenie 
w ciągu roku 

Wykorzystanie 
w ciągu roku* 

Rozwiązanie 
w ciągu roku** 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Rezerwy długoterminowe 
ogółem na pozostałe koszty 

- - - - - 

2. Rezerwy krótkoterminowe 
ogółem na pozostałe koszty 

- - - - - 

3. Ogółem rezerwy  - - - - - 
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1.9 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. 

 

 

 

 

 

Zobowiązania według okresów wymagalności 

Zobowiązania 

Okres wymagalności 

Razem 

Dodatkowe 
informacje 

 
powyżej 1 roku do 3 lat 

powyżej 
3 lat do 5 lat 

powyżej  
5 lat 

stan na 

 
BO 

 
BZ BO BZ BO BZ BO BZ 

 

1.kredyty i 
pożyczki 

2. z tytułu 
emisji 
dłużnych 
papierów 
wartościowy
ch 

3.inne 
zobowiązani
a finansowe 
(weksl.) 

4.zobowiązania 
wobec 
budżetów 

5.z tytułu 
ubezpieczeń 
i innych 
świadczeń 

6.z tytułu 
wynagrodze
ń 

7.pozostałe 
zobowiązani
a 

1.382.938,01 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

924.518,01 434.995,70 574.187,67 31.391,97 0,- 1.849.325,68 1.498.705,68 Pozycje kredytów 
i pożyczek różnią 
się w stosunku do 
wykazanych 
pozycji zob. 
długoterminowych 
finansowych w 
bilansie z wyk. 
budżetu (I.1.2)o 
wartość odsetek o 
kwotę 75.224,77 
przypisanych do 
zapłacenia wobec 
instytucji 
bankowych 

Razem 1.382.938,01 924.938,01 434.995,70 574.187,67 31.391,97 0,- 1.849.325,68 1.498.705,68 

 
1.10 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 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi) 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota 

zobowiązań 
Dodatkowe 
informacje 

1. 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
zgodnie z przepisami o rachunkowości - - 
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2. 
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego 
zgodnie z przepisami o rachunkowości - - 

 

 
1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze 

wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 
 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Lp. 
Rodzaj 

zabezpieczenia 

Kwota 
zobowiązania 

Kwota 
zabezpieczenia 

Na aktywach 
trwałych 

Na aktywach 
obrotowych 

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. Weksle - - - - - - - - 

2. Hipoteka - - - - - - - - 

3. Zastaw, w tym: 
zastaw skarbowy 

- - - - - - - - 

4. 
Inne (gwarancja 
bankowa, kara 
umowna) 

- - - - - - - - 

 Ogółem - - - - - - - - 

 
Na 31.12.2020 Jednostka posiada w ewidencji zobowiązań warunkowych tyt. weksli in 

blanco w związku z podpisanymi umowami o: 
-kredyt  -szt. 1 wartość z umowy -350.000,-. 
-Dofinansowaniu zadań środkami UE szt.10 -(do 5 lat okresu trwałości projektu) na wartość 

3.561.542,36. 
 
 
1.12 Łączna 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 

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych 

Lp. Tytuł zobowiązania warunkowego 

Stan 

na początek 
roku obrotowego 

na koniec 
roku obrotowego 

1. Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: 
udzielone dla jednostek powiązanych  

- - 

2. Kaucje i wadia - - 

3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy - - 

4. Nieuznane roszczenia wierzycieli  - - 
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5. 

Inne: udzielone pożyczki zabezpieczona 
wekslem in blanco  dla 
-KS Piast Przyrów udzielona na sfinansowanie,  
-Gminny Ośrodek kultury w Przyrowie 
 

 
 
9.202,28,- 
17.777,- 

- 

 Ogółem 26.979,28 - 

 
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. 

 

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych 

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) 

Stan na: 

początek 
roku 

obrotowego 

koniec 
roku 

obrotowego 

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,  w tym: 
(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: 

– opłacone z góry czynsze 

– prenumeraty 

– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) 

- - 

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe tyt. składek ZUS w części przypadającej na 
pracodawcę (Gminny Zakład Komunalny) od dodat. Wynagrodzenia rocznego za 
rok 2020 

7.038,70 7.517.84 

3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) w tym tyt. 
subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń 

 

238.220,- 260.599,- 

 
 

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia 

Lp. Wyszczególnienie Kwota  
Dodatkowe 
informacje 

1. Otrzymane gwarancje  558 047,98 

Gwarancje 
należytego 

wykonania umów z 
ewid. 

pozabilansowej 

2. Otrzymane poręczenia - - 

3. Ogółem: 558 047,98 - 

 

 
 
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
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Wypłacone świadczenia pracownicze 

Lp. Wyszczególnienie Kwota  
Dodatkowe 
informacje 

1. Odprawy emerytalne 68 513,28 - 

2. Nagrody jubileuszowe 88 141,81 - 

3.  
Inne (ekwiwalenty za urlop, ryczałt za jazdy 
lokalne, inne świadczenia wynikające z 
przepisów BHP 

  17.438,94 
- 

4. Ogółem: 174 094,03 - 

 

 
1.16 Inne informacje 

 
248.244,07- pożyczki udzielone pracownikom i emerytom  z Funduszu Mieszkaniowego 

w ramach ZFŚS wykazane w poz. B.II.4 aktywów bilansu jednostki budżetowej i 
samorządowego zakładu budżetowego.  

 
2.   
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 
 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
Dodatkowe 
informacje 

1. Materiały 1.475,96 - 

2. Towary - - 

 
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 

 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
Dodatkowe 
informacje 

1. 

Koszt wytworzenia środków trwałych w 
budowie, w tym: 

- odsetki, prowizje które powiększyły ten koszt w 
roku obrotowym 

- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt 
w roku obrotowym 

 3.748.958,38 
 
- 
 
- 

 
 
 

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

 

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe 
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informacje 

1. 

Przychody: 

- o nadzwyczajnej wartości, 

-które wystąpiły incydentalnie 

195.405,95 
 

2.  

Koszty: 

- o nadzwyczajnej wartości, 

-które wystąpiły incydentalnie 
- 

 
 

 

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

„nie dotyczy” 

 

2.5. Inne informacje 

 
W sprawozdaniu finansowym zastosowano wyłączenia na podstawie (ewidencji 
pozabilansowej do konta 976) w zakresie: 

ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI: 

JEDNOSTKA 
SPRAWOZDAWCZA 

JEDNOSTKA 
POWIĄZANA w 
zakresie wyłączeń 

KWOTA POZYCJA BILANSU  AKTYWA/PASYWA 

Urząd Gminy w 
Przyrowie 

Gminny Zakład 
Komunalny 

26 799,77 (konto 201) D.II.1 Pasywa 

Gminny Zakład 
Komunalny 

Urząd Gminy Przyrów 26 799,77 (konto 201) B.II.1 Aktywa 

Gminny Zakład 
Komunalny 

ZsP w Przyrowie 1.144,04 (konto 201) B.II.1 Aktywa 

ZSP w Przyrowie Gminny Zakład 
Komunalny 

1.144,04 (konto 201) D.II.1 Pasywa 

 

KOSZTÓW I PRZYCHODÓW: 

JEDNOSTKA 
sprawozdawcza 

JEDNOSTKA 
POWIĄZANA w 
zakresie wyłączeń 

KWOTA POZYCJA R-KU 
ZYSKÓW I STRAT 

PRZYCHODY/KOSZTY 

Urząd Gminy Przyrów Gminny Zakład 
Komunalny 

1.388,45 B.II Koszty 401 

Urząd Gminy Przyrów Gminny Zakład 
Komunalny 

228.180,15 B.III Koszty 402 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Gminny Zakład 
Komunalny 

203,40 B.II Koszty 401 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Gminny Zakład 
Komunalny 

229,50 B.III Koszty 402 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Urząd Gminy 
Przyrów 

2.068,00 B.II Koszty 401 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

13.235,20 B.IX Koszty 409 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Gminny Zakład 
Komunalny 

1.926,90 B.II Koszty 401 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Gminny Zakład 
Komunalny 

2.175,75 B.III Koszty 402 
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Razem koszty 
 

249.407,35 
  

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

13.235,20 A.VI Przychody 720 

Gminny Zakład 
Komunalny  

Urząd Gminy  229.568,60 A.I Przychody 700 

Gminny Zakład 
Komunalny  

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

4.102,65 A.I Przychody 700 

Gminny Zakład komunalny Gminny Ośrodek 
pomocy Społecznej 

432,90 A.I Przychody 700 

Urząd Gminy w Przyrowie Gminny Ośrodek 
pomocy społecznej 

2.068,- A.I Przychody 720 

Razem przychody 
 

249.407,35 
  

 

ZWIĘKSZEŃ, ZMNIEJSZEŃ FUNDUSZU 

                                   
EDNOSTKA 

JEDNOSTKA 
POWIĄZANA w 
zakresie wyłączeń 

KWOTA POZYCJA ZEST.ZM. 
W FUNDUSZU 

ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA 
FUNDUSZU 

Urząd Gminy 
Przyrów 

Gminny Zakład 
Komunalny w 
Przyrowie 

2.711.499,58 I.1.6 Zwiększenie funduszu 

Urząd Gminy 
Przyrów 

Gminny Zakład 
Komunalny w 
Przyrowie 

16.223,29 I.2.6 Zmniejszenie funduszu 

Urząd Gminy 
Przyrów 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
Przyrowie 

1.400,- I.2.6 Zmniejszenie funduszu 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
Przyrowie 

Urząd Gminy 
Przyrów 

1.400,00 I.1.6 Zwiększenie funduszu 

Gminny Zakład 
Komunalny w 
Przyrowie 

Urząd Gminy 
Przyrów 

2.711.499,58 I.2.6 Zmniejszenie funduszu 

Gminny Zakład 
Komunalny w 
Przyrowie 

Urząd Gminy 
Przyrów 

16.223,29 I.1.6 Zwiększenie funduszu 

 
 

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

  
 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe 
 

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 

Lp. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie 

1. Pracownicy umysłowi 71,32 

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych  19,33 

3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju - 

4. Uczniowie 192 
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5. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych 1,34 

 Ogółem dane z sprawozdania GUS-Z06 283,99 

 
 

-  Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 
odrębnie za: 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
b) inne usługi poświadczające, 
c) usługi doradztwa podatkowego, 
d) pozostałe usługi. 

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych 

Lp. Wyszczególnienie Wynagrodzenie ogółem 

W tym 

wypłacone należne 

1. Obowiązkowe badanie rocznego 
sprawozdania finansowego  

-   

2. Inne usługi poświadczające -   

3. Usługi doradztwa podatkowego -   

4. Pozostałe usługi -   

 
- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu 
oraz kwocie korekty 
 
-„nie wystąpiły” 
 
-  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
„nie wystąpiły” 
 
-  Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną 
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 
-„nie wystąpiły” 

 
-  Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
W punkcie 1.1. w tabeli składników aktywów trwałych pojawiła się pozycja umorzenia dla 
wiersza: grunty -tj. prawo użytkowania wieczystego gruntów, którego umorzenie pokazano 
po raz pierwszy za rok 2020, co wynikało z korekty dotyczącej operacji przyjęcia do ksiąg 
rachunkowych tych praw w latach 2006, 2007 i 2010. Na dzień 31.12.2020 naliczono 
zbiorczo do 2019r. umorzenie za wspomniane lata i wynik tego obliczenia odniesiono na 
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fundusz jednostki (32.801,-) oraz amortyzację za rok 2020 (3.351,68), razem 36.153,- a 
wartość brutto prawa użytkowania wieczystego gruntów wynosi 67.033,80 zł. 

Dla celów bilansowych przyjęto 20 letni okres amortyzacji (5%), a więc tyle, ile może wynosić 
maksymalny okres amortyzacji wartości firmy, określony w art. 44b ust. 10 ustawy o 
rachunkowości. 


