
INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

   Gmina Bogoria 

1.2 siedzibę jednostki 

   Bogoria 

1.3 adres jednostki 

   ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  2018 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

  Sprawozdanie zarządu 

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

amortyzacji) 

  Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku 

finansowego 
I. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w języku polskim i w walucie 

polskiej 

II. Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 

sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o 

finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. z póź.zm. 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 Rzeczpospolitej Polskiej. 

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne: 

1.W zależności od sposobu nabycia wycenia się według: 

a) w przypadku zakupu -według cen nabycia, 

b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, 

c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów                                       

z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, 

d) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

e) ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

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

jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności, kiedy aktywa 

przyjęto nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. 

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w decyzji. 

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



 - odzież i umundurowanie 

- meble i dywany 

- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych /10.000 zł/, dla których 

odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu 

oddania do używania. 

3.Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają 

aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji 

są odnoszone w fundusz. 

4.Księgi inwentarzowe, prowadzi się komputerowo dla pozostałych środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000 zł. dla 

pozostałych środków trwałych i 500 zł dla wartości niematerialnych i prawnych. 

5.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu 

stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych. 

6.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały 

okres roku w miesiącu grudniu. 

7.Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 

jednorazowo w miesiącu grudniu, proporcjonalnie od następnego miesiąca, w którym przyjęto 

do używania. 

 8. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów 

pozostających  w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 

trwałej utraty wartości. 

9. Dla umorzenia środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę 

liniową. 

10. Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych po cenach nabycia. Na dzień 

bilansowy, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia 

się w cenie nabycia. 

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

przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne. 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. 

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

ze kapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami. 

13. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000 zł, 

wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. 

14.Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych 

wycenia się nie później niż na koniec kwartału. Należności i zobowiązania  ujmuje się w księgach 

według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia 

się w kwocie wymaganej zapłaty,  z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że odsetki ujmuje się w 

księgach nie później  niż na koniec każdego kwartału. 

 



 15. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, 

wiarygodnie oszacowanej wartości. 

16 Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej   

z ewidencji. 

17.Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości 

nominalnej. 

Ustalenia szczegółowe 

1. Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości 

określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w księdze 

inwentarzowej prowadzonej komputerowo. 

2. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 

4. Jeżeli wartość ulepszenia środka trwałego nie przekracza wartości 10.000 zł. to nie podnosi 

ona wartości środka trwałego i jest zaliczana bezpośrednio w koszty. 

5. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł i równej lub wyższej 

od 1.000 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 - 

„Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia 

do używania, poprzez odpisanie w koszty. 

6. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000 zł oraz 

których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji. 

7. Nabywane wartości niematerialne i prawne m. in. oprogramowanie komputerowe 

ewidencjonowane są na koncie 020 - „Wartości niematerialne i prawne” o wartości nie 

przekraczającej 10.000 zł. i równej lub wyższej od 500 zł, a na koncie 021 – „Wartości 

niematerialne i prawne” powyżej kwoty 10.000 zł. 

 5. inne informacje 

  nie dotyczy 

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 

  wg. załącznika 1 

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, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

  brak danych 

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

wartościowych 

  100 szt. akcji o łącznej wartości 10.000,00 zł  

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) 

  wg. załącznika 2 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

  brak danych 

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 

  1.580.000,00 zł /wg. załącznika 3/ 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  3.620.016,00 zł /wg. załącznika 3/ 

c) powyżej 5 lat 

  9.265.000,00 zł /wg. załącznika 3/ 

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 

   682.630,89 zł  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  642.101,10 zł /wg. załącznika 4/ 

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 

 4.420.773,97 zł 

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 

  452.691,25 zł  

2.5. inne informacje 

   nie dotyczy 

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

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  nie dotyczy 

 
 
 
 

.    Skarbnik: Ewa Gajek           2019 -04-30 Wójt: Maricin Adamczyk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 
amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (poz.1.1.  z informacji dodatkowej) 

            

Lp. 
Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów trwałych 

Wartość 
początkowa - stan 
na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej 

(4+5+6) 

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenia 

wartości 
początkowej 

(8+9+10) 

Wartość 
początkowa - 
stan na koniec 

roku 
obrotowego 

(3+7-11) 

Aktualizacj
a 

Nabycia 
Przemieszcze
nie 

Zbycie Likwidacja Inne 

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

1. 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 
PRAWNE 289 758,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 758,43 

2. ŚRODKI TRWAŁE 110 568 242,75 0,00 4 832 380,02 31 747,98 4 864 128,00 61 614,25 30 236,70 474 638,56 566 489,51 114 930 283,14 

1) Grunty 7 519 312,08 0,00 140 731,00 0,00 140 731,00 9 614,25 1 238,15 2 011,28 12 863,68 7 647 179,40 

2) Budynki i lokale 26 886 146,31 0,00 909 155,83 0,00 909 155,83 0,00 0,00 374 992,31 374 992,31 27 420 309,83 

3) 
Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 66 959 932,50 0,00 3 008 445,16 64 401,90 3 072 847,06 0,00 0,00 0,00 0,00 70 032 779,56 

  Kotły i maszyny energetyczne 53 500,58                 53 500,58 

4) 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 269 229,86 0,00 4 988,00 5 447,00 10 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 664,86 

5) 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalistyczne 409 919,90 0,00 200 000,00 5 000,00 205 000,00 0,00 6 795,40 0,00 6 795,40 608 124,50 

6) Urządzenia techniczne 203 641,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 198 641,63 

7) Środki transportu 3 030 483,48 0,00 88 900,00 0,00 88 900,00 52 000,00 0,00 5 447,00 57 447,00 3 061 936,48 

8) 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowane 3 761 524,18 0,00 172 952,42 21 300,98 194 253,40 0,00 0,00 64 401,90 64 401,90 3 891 375,68 

9) Inne środki trwałe 1 474 552,23 0,00 307 207,61 0,00 307 207,61 0,00 22 203,15 22 786,07 44 989,22 1 736 770,62 

RAZEM: 110 858 001,18 0,00 4 832 380,02 127 897,86 4 864 128,00 61 614,25 30 236,70 474 638,56 566 489,51 115 220 041,57 



 

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 

188 209,99 0,00 45 817,69 0,00 45 817,69 0,00 234 027,68 101 548,44 55 730,75 

39 190 031,10 0,00 3 970 188,33 309 113,79 4 279 302,12 210 209,65 43 259 123,57 71 378 211,65 71 671 159,57 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 519 312,08 7 647 179,40 

7 715 523,75 0,00 650 681,91 0,00 650 681,91 100 727,19 8 265 478,47 19 170 622,56 19 154 831,36 

23 169 233,31 0,00 2 801 020,58 134,17 2 801 154,75 0,00 25 970 388,06 43 790 699,19 44 062 391,50 

11 235,12   3 745,04   3 745,04   14 980,16   38 520,42 

233 073,58 0,00 28 964,91 5 447,00 34 411,91 0,00 267 485,49 36 156,28 12 179,37 

335 021,26 0,00 50 764,67 0,00 50 764,67 6 795,40 378 990,53 74 898,64 229 133,97 

124 672,67 0,00 17 929,64 0,00 17 929,64 116,67 142 485,64 78 968,96 56 155,99 

2 637 580,86 0,00 186 617,45 0,00 186 617,45 57 447,00 2 766 751,31 392 902,62 295 185,17 

3 491 510,00 0,00 224 417,46   224 417,46 134,17 3 715 793,29 270 014,18 175 582,39 

1 472 180,55 0,00 6 046,67 303 532,62 309 579,29 44 989,22 1 736 770,62 2 371,68 0,00 

39 378 241,09 0,00 4 016 006,02 303 532,62 4 319 538,64 210 209,65 43 487 570,08 71 479 760,09 71 726 890,32 



 
Załącznik 

nr 2 

      
Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym 

podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także 

rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji 

       

Lp. 
Odpisy aktualizujące należności 

według pozycji 

Stan na początek 

roku 

Zwiększenia 

w roku 

obrotowym 

Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan na koniec 

roku 

I. Należności ogółem 2 669 131,80 288 168,94 34 235,57 57 076,38 2 865 988,79 

1. 

należności z zaliczki alimentacyjnej  -   

      

  

budżet państwa 89 152,77 89 152,77 

budżet gminy 89 152,77 89 152,77 

2. 

należności z funduszu alimentacyjnego 

dłużników alimentacyjnych – 
          

60% budżet państwa 1 046 353,99 80 965,43 17 156,73 7 718,29 1 102 444,40 

40% budżet gminy 698 872,78 53 976,97 11 437,83 5 145,50 736 266,42 

3. należności z  tytułu kosztów upomnień 511,60   8,80 38,00 464,80 

4. 
należności z odsetek dłużników 

alimentacyjnych 
673 323,36 97 618,15 5 631,50 1 458,85 763 851,16 

5. 
należności z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń 
5 520,94     1 075,13 4 445,81 

6. 
należności z odsetek od nienależnych 

świadczeń 
2 374,38     650,87 1 723,51 

7. należności z opłat za pobyt w dps 13 000,00     7 207,20 5 792,80 

8. Należności wod.-kan. 10 645,36 1 056,57   1 078,11 10 623,82 

9. Odszkodowania 7 518,51 4 134,72     11 653,23 

10. Odsetki: kwartalne 32 704,63 43 053,54   32 704,43 43 053,74 

11 Pozostałe należności 0,71 7 363,56 0,71   7 363,56 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

SPŁATA ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W LATACH 2019 – 2031 
Wg WPF na 31.12.2018 r. 

(do informacji dodatkowej bilansu za 2018 rok) 

 

Objaśnienia:   a- spłata od 1-3 lat,   b – spłata powyżej 3-5 lat,  c- spłata powyżej 5 lat 

 

 

 

 

 

rok WFOŚiG
W 

ING BS 2013 Pekao BS 2014 BS 2015 BS 2016  BS 2017 Obligacje 
2017-2018 

2019 215.000 500.000  240.000 25.000 50.004 35.000   

2020   450.000 575.000 100.000 50.004 75.000 50.000  

2021   500.000 50.000 450.000 50.004 85.000 50.000  

2022   500.000  500.000 50.004 100.000 50.000  

2023     895.000  115.000 100.000 200.000 

2024       855.000 200.000 300.000 

2025       500.000 300.000 400.000 

2026       500.000 300.000 400.000 

2027             450.000 700.000 

2028        500.000 700.000 

2029         1.100.000 

2030         1.200.000 

2031          

razem: 215.000 500.000 1450.000 865.000 1.970.000 200.016 2.265.000 2.000.000 5.000.000 

 a a b a b b c c c 



 

 

 

Załącznik nr 4      

 

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (poz.1.15 z informacji dodatkowej) 

 

Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych 

w zł i gr 

a) odprawy emerytalne i rentowe 172.416,- 

b) nagrody jubileuszowe 308.867,97 

c) świadczenia urlopowe 120.255,19 

d)ekwiwalent za urlop 37.307,81 

e)odprawy pośmiertne 2.723,59 

e) inne: dodatek specjalny -ref. OPS; wypł. 

wyn. po śmierci pracownika                                                  530,54 

SUMA                                                642.101,10 
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