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II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST
utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości -  ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00

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

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

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

0,00
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Informacja dodatkowa 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1 nazwę jednostki 

  Urząd Gminy w Lubaniu 

1.2 siedzibę jednostki 

   Lubanie 28 A 

1.3 adres jednostki 

   Lubanie 28 A 
87-732 Lubanie 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

     

      Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez 

Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.  Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Lubanie.  

Przedmiotem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie warunków wykonania spoczywających na Gminie następujących 

zadań:  

1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. 

poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom 

organizacyjnym Gminy,  

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotyczących organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów 

powszechnych oraz referendów,   

3) zadań zleconych na podstawie ustaw szczególnych, 

4) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej oraz   jednostkami 

samorządu terytorialnego,  

5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.  

 Podstawową działalnością Urzędu Gminy jest kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca rzetelne, terminowe 

oraz zgodne z przepisami prawa wykonywanie przez te organy zadań w ramach ich kompetencji. Urząd Gminy wykonuje 

zadania z zakresu użyteczności publicznej, które nie zostały powierzone do prowadzenia gminnym jednostkom 

organizacyjnym.  

Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt. 

 

   wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   NIE DOTYCZY 

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

   Zasady wyceny aktywów i pasywów w jednostce 
 

 Aktywa i pasywa wycenione 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 planów kont dla budżetu  państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła 

następujące ustalenia: 

 Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia 

przekracza 100,00zł i nie przekracza 500,00 zł, wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, 

 Składniki majątku o wartości początkowej od 350,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju 
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składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w 

miesiącu przyjęcia do używania, 

 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 

 Książki i inne zbiory biblioteczne; 

 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i 

placówkach oświatowych; 

 Odzież i umundurowanie; 

 Meble i dywany; 

 Inwentarz żywy;  
 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka 

wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według 

stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości 

niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.  

             Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego 

             po miesiącu oddania składnika do używania. 

 Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość 

początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako 

koszty remontu.   

 Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody 

FIFO do wyceny zapasu. 

 Nie dokonujemy międzyokresowych rozliczeń kosztów  

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 

 

Lp. 

Nazwa grupy 
rodzajowej 
składnika 
aktywów  

Wartość 
początkowa – 

stan na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenie wartości 
początkowej 

Ogółem 
zwięk-
szenie 

wartości 
począt-
kowej 

(4 + 5 + 6) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej Ogółem 

zmniejszenie 
wartości 

początkowej 
(8 + 9 + 10) 

Wartość 
początkowa 

– stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(3 + 7 – 11) 

aktu-
alizacj

a 

Przy-
chody 

przemie-
szczenie 

zbycie 
likwi-
dacja 

inne 

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

1. 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

67 724,41  0,00  5 645,70  0,00  5 645,70  0,00  0,00  0,00  0,00  73 370,11  

2. Środki trwałe 
27 490 841,63  0,00  1 463409,33  2 803238,70  4 266 648,03  0,00  0,00  698 443,70  698 443,70  31 059 045,96  

1) Grunty 
716 716,87  0,00  76 869,19  1 711 212,00  1 788 081,19  0,00  0,00  6 375,53  6 375,53  2 498 422,53  

2) Budynki i lokale 
1 702 479,96  0,00  44 000,00  53 662,60  97 662,60  0,00  0,00  145 180,61  145 180,61  1 654 961,95  

3) 
Obiekty inżynierii 

lądowej 

21 743 900,44  0,00  910 972,42  968 091,51  1 879 063,93  0,00  0,00  0,00  0,00  23 622 964,37  

4) 
Kotły i maszyny 

energetyczne 

508,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  508,80  

5) 

Maszyny 

urządzenia i 
aparaty ogólnego 

zastosowania 

182 560,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  182 560,83  
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6) 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty 
specjalistyczne 

91 796,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  91 796,00  

7) 
Urządzenia 
techniczne 

554 602,00  0,00  95 046,41  36 000,00  131 046,41  0,00  0,00  309 919,07  309 919,07  375 729,34  

8) Środki transportu 
1 215 588,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 215 588,24  

9) 

Narzędzia, 
przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie gdzie 
indziej 

niesklasyfikowane  

259 722,68  0,00  105 691,60  10 160,20  115 851,80  0,00  0,00  0,00  0,00  375 574,48  

10) 
Pozostałe środki 

trwałe 

1 022 965,81  0,00  230829,71  24112,39  254 942,10  0,00  0,00  236 968,49  236 968,49  1 040 939,42  

 Razem 
27 558 566,04  0,00  1 469055,03  2 803238,70  4 272 293,73  0,00  0,00  698 443,70  698 443,70  31 132 416,07  

 

 

Lp 

Umorzenie  
– stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia w ciągu 
roku obrotowego Ogółem 

zwiększenie 
umorzenia 
(14 + 15 + 

16) 

Zmniejszeni
e 

umorzenia 

Umorzenie  
– stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13 + 17 – 18) 

Wartość netto 
składników aktywów 

 

aktuali
zacja 

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. 66 989,49  0,00  6 380,62    6 380,62  0,00  73 370,11  734,92  0,00  

2. 9 792 062,57  0,00  1 415373,09  623328,51  2 038 701,60  242 642,77  11 588 121,40  17 698 779,06  19 470 924,56  

1) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  716 716,87  2 498 422,53  

2) 365 682,14  0,00  39 685,95  52 307,65  91 993,60  302,46  457 373,28  1 336 797,82  1 197 588,67  

3) 6 994 800,36  0,00  969 335,60  520 548,27  1 489 883,87  0,00  8 484 684,23  14 749 100,08  15 138 280,14  

4) 508,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  508,80  0,00  0,00  

5) 179 910,36  0,00  312,47  0,00  312,47  0,00  180 222,83  2 650,47  2 338,00  

6) 91 796,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  91 796,00  0,00  0,00  

7) 180 678,09  0,00  22 971,76  16 200,00  39 171,76  5 371,82  214 478,03  373 923,91  161 251,31  

8) 893 243,95  0,00  119 495,31  0,00  119 495,31  0,00  1 012 739,26  322 344,29  202 848,98  

9) 62 477,06  0,00  32 742,29  10 160,20  42 902,49  0,00  105 379,55  197 245,62  270 194,93  

10) 1 022 965,81  0,00  230829,71  24112,39  254 942,10  236 968,49  1 040 939,42  0,00  0,00  

Razem 9 859 052,06  0,00  1 421753,71  623328,51  2 045 082,22  242 642,77  11 661 491,51  17 699 513,98  19 470 924,56  

 

 
 

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

   BRAK DANYCH 

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

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

   NIE DOTYCZY 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

   NIE DOTYCZY 

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

  25.632,97 zł 

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) 

   

Lp. 
Odpisy 

aktualizacyjne 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 
Stan na 

koniec roku obrotowego zwiększenia wykorzystanie 
uznanie 

za zbędne 

1 2 3 4 5 6 7 

1. z tytułu podatków 59.485,00 30.669,50 535,10 0,00 89.619,40 

2. 
Z tytułu odsetek od 

podatków  15.982,10 12.138,60 64,80 0,00 28.055,90 
 

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

stanie końcowym 

   

Lp. REZERWA 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany stanu rezerw 
Stan na 

koniec roku obrotowego zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Rezerwa ogólna 61.232,00 0,00 0,00 0,00 61.232,00 

2. 

Rezerwa celowa z 
przeznaczeniem na 
realizację zadań 
własnych z zakresu 
zarządzania 
kryzysowego 

88.768,00 0,00 0,00 0,00 88.768,00 

 

 

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 

   1.553.817,10 

b) powyżej 3 do 5 lat 

   1.050.000,00 

c) powyżej 5 lat 

   1.530.000,00 

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 

   NIE DOTYCZY 

1.11

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

   NIE DOTYCZY 

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 

   NIE DOTYCZY 

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 DOTYCZY 

1.14

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

   - łącznie udzielonych gwarancji w przypadku usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek na dzień 31.12.2019 roku -    

    77.905,46 zł 

 

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
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. 

  - nagrody jubileuszowe 31.706,90 zł, 

- odprawa emerytalna  17.215,20 zł, 

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 8.752,10 zł 

1.16

. 
inne informacje 

  NIE DOTYCZY 

2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

   NIE DOTYCZY 

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 

   1.540.541,79 zł (obroty konta 080 strona Wn) 

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

incydentalnie 

   NIE DOTYCZY 

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 

   Nie dotyczy 

 

....LIDIA KOKOWICZ.. 
(główny księgowy) 

  
....  2020-03-31.... 

(rok, miesiąc, dzień) 
  

LARYSA KATARZYNA 

KRZYŻAŃSKA 
(kierownik jednostki) 
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