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INFORMACJA DODATKOWA 

 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r. 

 

 

1.  
1.1. Nazwa jednostki:  GMINA BIERUŃ 
 
1.2. Siedziba jednostki:  43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 
 
1.3. Adres jednostki:   43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 
 
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:  
 
        PKD. 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej  

        PKD. 8520Z Szkoły podstawowe 

        PKD. 8010B Szkolnictwo podstawowe 

        PKD. 8510Z Wychowanie przedszkolne 

        PKD. 8010A Przedszkola 

        PKD. 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe 

        PKD. 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

        PKD. 9311Z Działalność obiektów sportowych 

        PKD. 9261Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych  

 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.  
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.  

 
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.  
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 
jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe 
 

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

 
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o  rachunkowości 

 w następujący sposób: 
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Wartości niematerialne i prawne 

 

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się  i wprowadza się 
do ewidencji według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, a otrzymane na podstawie 
darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo według wartości rynkowej 
opartej na innych składnikach tego samego rodzaju   i gatunku.  
 

Środki trwałe  
 

1. W zależności od sposobu nabycia na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według: 
a. cen nabycia, 
b. kosztów wytworzenia,  

c. wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

d. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

2. Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, 

jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składników aktywów,  a w szczególności, 

aktywa przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. 

3. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej 

w decyzji. 

4. Na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały 

przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości.  

5. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia, 

według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

6. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 

przyjęcia środka trwałego do używania.  

7. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 

o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane 

za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości  w momencie oddania do używania. 

8. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje 
się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na 
fundusz jednostki.  

9. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.  
 

Pozostałe środki trwałe  
 

1. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki 
z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt  finansowane 
są ze środków na inwestycje. 

2. Pozostałe środki trwałe obejmują: 

a. umundurowanie, 

b. meble i dywany, 

c. środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej    

w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy 
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amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości 

w momencie oddania do używania.  

3. Do ewidencji ilościowo-wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o wartości od 

1.000,00 zł do wartości określonej w pkt. 2c., z wyjątkiem środków trwałych o wartości 

niższej, takie jak sprzęt komputerowy, sprzęt audio-video, AGD, środki łączności oraz pomoce 

dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w placówkach  oświatowych, które 

przyjmuje się bez względu na wartość. 

4. Do ewidencji księgowej przyjmuje się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 
 
 

Środki trwałe w budowie  
 
 

1. Nakłady na inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, 
ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych 
środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia 
bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji  

2. Na dzień bilansowy wycenia się je według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.  
 
 

Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów 
 
 

1. Długoterminowe aktywa finansowe, ujmuje się w księgach rachunkowych po cenie nabycia. 
Na dzień bilansowy, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 
trwałych wycenia się w cenie nabycia. 

2. Inwestycje krótkoterminowe, ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty 

przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji są nieistotne. Inwestycje krótkoterminowe, 

wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny rynkowej, 

w zależności od tego, która z nich jest niższa.  

3. Należności, na dzień bilansowy kwotę należności wycenia się  w kwocie wymagalnej zapłaty 

tj. pomniejszoną o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy 

dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych 

w zależności od charakteru należności, a ich wysokość ustala się w oparciu o ustawę 

o rachunkowości. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie 

ich zapłaty, lecz nie później niż na koniec każdego kwartału.  

4. Zobowiązania, ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy 

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z tym,  że odsetki ujmuje się 

w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.  

5. Aktywa pieniężne, na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej tj. łącznie 

ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami.  

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych,  na dzień bilansowy wycenia się według cen 

nabycia. 

7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa,  na dzień bilansowy wycenia się 
w wartości nominalnej.  
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Wprowadzone uproszczenia 
 

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w jednostkach (za wyjątkiem 

Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów 

i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na 

rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej  i finansowej oraz wyniku finansowego 

opłacane z góry: 

a. prenumeraty, 

b. wszelkie abonamenty, 

c. ubezpieczenia majątkowe, 

nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.  

2. Szkoły i przedszkola prowadzą ewidencję obrotu materiałowego środków żywności 

przeznaczonych na wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Pozostałe jednostki 

nie prowadzą takiej ewidencji. 

3. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – biurowe (materiały biurowe, materiały 

do drobnych napraw, środki czystości itp.) przekazuje się bezpośrednio do zużycia 

pracownikom i odpisuje w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach 

zakupu. Ewidencji ilościowo – wartościowej podlega zakup paliwa do samochodów 

służbowych (Urząd, Straż Miejska). 

4. Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych ujmuje się 

w ewidencji ilościowej, którą prowadzi wydział merytoryczny. 

 

5. Inne informacje 

 

- 

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  
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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 
początkowe

j 
(4 + 5 + 6) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej Ogółem 

zmniejszenie 
wartości 

początkowej 
(8 + 9 + 10) 

Wartość 
początkowa – 
stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(3 + 7 – 11) 

aktualiz
acja 

przychody 
przemie-
szczenie 

zbycie likwidacja inne 

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

1 Grunty 59 700 186,98  7 970 859,98  7 970 859,98 17 644,00  39 303,14 56 947,14 67 614 099,82 

2 

Budynki, lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i wod. 

343 127 838,15  5 827 304,68  5 827 304,68   
376 222,9

0 
376 222,90 348 578 919,93 

3 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

13 647 172,40  25 033,82  25 033,82 0 17 650,34  17 650,34 13 654 555,88 

4 
Środki 
transportu 

2 592 250,75  0  0 0 0  0 2 592 250,75 

5 
Inne środki 
trwałe 

5 388 817,30  1 810 109,72    1 810 109,72   0 7 031,64 
846 712,5

6 
853 744,20 6 345 182,82 

6 WNiP 1 771 690,25  48 751,05  48 751,05  0  0 1 820 441,30 
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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 

aktualiza
cja 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 700 186,98 67 614 099,82 

2 132 439 501,70  12 007 277,97  12 007 277,97 18 340,86 144 428 438,81 210 688 336,45 204 150 481,12 

3 10 823 819,18  628 297,89  628 297,89 17 650,34 11 434 466,73 2 823 353,22 2 220 089,15 

4 2 261 173,08  74 662,93  74 662,93 0,00 2 335 836,01 331 077,67 256 414,74 

5 4 383 049,31  581 326,41  581 326,41 122 699,44 4 841 676,28 1 005 767,99 1 503 506,54 

6 1 398 130,88  385 318,12  385 318,12 0 1 783 449,00 373 559,37 36 992,30 
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1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje 

takimi wartościami 
 
Jednostka nie dysponuje takimi danymi. 
 
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących  wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych 

 
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących  wartość aktywów trwałych 

 
 
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

Grunty w wieczystym użytkowaniu 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie 
roku obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(2 + 3 – 4) zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

Powierzchnia (m2) 100 141,5567 280,00 0,00 100 421,5567 

Wartość (zł) 2 372 207,09 77 296,99 0,00 2 449 504,08 

 
 
 
 

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 

Umowa użyczenia zawarta z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1 2 3 

1. Grunty 2 612 024,19 

2. Budowle 3 419,70 

 



8 

 

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

 

Wyszczególnienie 
Akcje/ 
Udziały 

Ilość 
Cena 

jednost- 
kowa 

Wartość na 
dzień 

31.12.2019 r. 

Zwiększenie do dnia 
31.12.2020 r. 

Zmniejszenie do dnia 
31.12.2020 r. 

Ogółem na dzień 
31.12.2020 r. 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze S.A. Katowice 

akcje  
300 100,00 30 000,00 0 0,00 0 0,00 300 30 000,00 

"EKOTERM" Bieruń udziały 1 83 724,54 83 724,54 0 0,00 1 83 724,54 0 0,00 

MPGO "MASTER" Tychy udziały 576 500,00 288 000,00 0 0,00 0 0,00 576 288 000,00 

Południowe Centrum 
Zaopatrzenia Śląska Tychy 

akcje 
400 100,00 40 000,00 0 0,00 0 0,00 400 40 000,00 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Komunalnej Bieruń 

udziały 
20 331 1 000,00 20 331 000,00 0 0,00 0 0,00 20 331 20 331 000,00 

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Katowice 

akcje 
55 1 000,00 55 000,00 0 0,00 0 0,00 55 55 000,00 

Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Tychy 

akcje 
519 328 10,00 5 193 280,00 0 0,00 0 0,00 519 328 5 193 280,00 

Razem akcje, udziały X 540 991 X 26 021 004,54 0 00,00 0 83 724,54 540 990 25 937 280,00 

 
 
Gmina nie posiada dłużnych papierów wartościowych.
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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. 
Pozostałe 
należności 

4 914 665,17 314 335,49 0,00  1 260 214,65 3 968 786,01 

 
 

 
 
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 

Zwiększe-
nie 

w ciągu 
roku 

Wykorzysta-
nie w ciągu 

roku* 

Rozwiąza-
nie 

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat, 
b) powyżej 3 lat do 5 lat, 
c) powyżej 5 lat. 

 

Zobowiązania ujęte wraz z odsetkami. 

 

Zobowiązania według okresów wymagalności 

 

 
L.P. 

 
Podział zobowiązań 
długoterminowych 

 
Kwota 

 

 
Odsetki 

1. powyżej 1 roku do 3 lat 8 390 080,00 1 090 000,00 

2. powyżej 3 lat do 5 lat, 7 609 189,16 963 150,42 

3. powyżej 5 lat 0,00 0,00 

 Razem 15 999 269,16 2 053 150,42 

 
 
 
 

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 

- 

 
- 

2. 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
zwrotnego zgodnie z przepisami 
o rachunkowości 

- 

 
- 
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1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru 
i formy tych zabezpieczeń 

 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku  

 

 
 
 
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  

L.P. Tytuł zobowiązania 
warunkowego Kwota 

Opis charakteru 
zobowiązania 
warunkowego 

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  - - 

5. Inne - - 

6. Ogółem - - 

 

Lp
. 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

Kwota 
zobowiązania 

Kwota 
zabezpieczenia 

Na aktywach 
trwałych 

Na aktywach 
obrotowych 

1. Weksle 6 452 233,00 6 452 233,00 - - 

2. Hipoteka - - - - 

3. Zastaw, w tym: 
zastaw 
skarbowy 

- - - - 

4. 

Inne 
(gwarancja 
bankowa, kara 
umowna) 

- - - - 

5. Ogółem 6 452 233,00 6 452 233,00 - - 



12 

 

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) Kwota 

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,  w 
tym: 

– prenumeraty 

– media 

- 
 
- 
- 

 

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

- 

3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów 
(pasywa bilansu) 

 

- 

 
 
 

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  3 420 643,32 67 złożonych gwarancji  

2. Otrzymane poręczenia - - 

3. Ogółem: 3 420 643,32  
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1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
 

Wypłacone świadczenia pracownicze 

 

Lp
. 

Wyszczególnienie Kwota  
Dodatkowe informacje 

1. Odprawy emerytalne 308 978,88  

2. 
Nagrody 
jubileuszowe 

477 266 ,17 
 

3.  Inne 1 263 939,98 
Ekwiwalent za urlop, zwrot za okulary, 
dofinansowanie do studiów, dofinansowanie do 
wypoczynku, ekwiwalenty pieniężne, zapomogi 

4. Ogółem: 2 050 185,03  

 
 
 
 
1.16. Inne informacje 

 
Brak 
 

2. 
 
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

 

Lp
. 

Wyszczególnienie Kwota 
Dodatkowe 
informacje 

1. Materiały - - 

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 
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Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

 

Lp
. 

Wyszczególnienie Kwota 
Dodatkowe 
informacje 

1. 

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 

13 702 811,47 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
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 
informacje 

1. 

Przychody: 

- o nadzwyczajnej wartości, 

-które wystąpiły incydentalnie 

- 

 

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  

 

 Brak 

 

2.5. Inne informacje 

 
Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID 19: 

• wydatki na zakup materiałów i usług to kwota 332.997,00 zł, w tym ze środków 
unijnych na sprzęt do zdalnej szkoły 123.813,00 zł, 

• wydatki w kwocie 70.549,00 zł z dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na wypłatę 
dodatków dla nauczycieli na dofinansowanie zakupów związanych z prowadzeniem 
zajęć szkolnych na odległość 
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• wydatki majątkowe to łącznie 2.481.474,00 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja na 
objęcie udziałów w MEGREZ oraz 2.431.474,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
Ubytek dochodów związanych z COVID 19: 

• w zakresie podatku od nieruchomości to kwota 38.367,00 zł, w tym umorzenia 
21.150,00 zł i zwolnienia 11.436,00 zł; 

• w zakresie podatku rolnego to kwota 32,00 zł umorzenia; 

• wpływy z najmu i dzierżawy: 1.435,00 zł rozłożenia na raty i odroczenie terminu 
płatności, umorzenie 4.188,00 zł oraz skutki obniżenia stawek 71.317,00 zł;  

• pozostałe (odsetki) umorzenie w kwocie 5.738,00 zł. 
 

Gmina otrzymała zwrot składek na ubezpieczenia społeczne (MOPS i jednostki oświatowe) w kwocie 

137.685,00 zł. 
 

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, w tym: 
- nauczyciele 

412,08 
245,48 

2. 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych (pracownicy 
obsługi) 

165,64 

3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju - 

4. Uczniowie - 

5. 
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i 
wychowawczych 

8,83 
 

 Ogółem 586,55 

 
 

-  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. 
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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  

 
Brak 

 
-  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a  nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym 

 
Brak 

 
-  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 

 
Brak 
 

-  Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy  

 
Brak 
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