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Nazwa i adres BILANS jednostki budietowej i Adresa O'j' 

r, mi~mHe~~~T 
.l . 

samorzijdowego zakfadu 

GMIN~Y ~~pidkt~8fECZNEJ budietowego sporzijdzony na dzien WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 

Wf'!'~q~~ S I) ~EJ 31.12.2018 r. 

130011388 
Numer identyfikacyjn REGON Wyslae bez pisma przewodniego 

Stan na Stan na Stan na Stan na 
AKTYWA 

poczijtek roku 
PASYWA 

koniec roku poczijtek roku koniec roku 

A. Aktywa trwate 0,00 0,00 A. Fundusz -8733,47 -37186,10 

I. Wartosci niematerialne i 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 6 324 177,11 6374482,98 

IRrawne 
II. Rzeczowe aktywa trwafe 0,00 0,00 II. Wynik finansowy netto (+,-) -6 332 910,58 -6 411 669,08 

1. Srodki trwafe 0,00 0,00 1. Zysk netto (+) 

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -6 332 910,58 -6411 669,08 

1.1.1. Grunty stnowiqce wta nose III. Odpisy z wyniku finansowego 0,00 

jednostki samorzqdu ( nadwyzka srodkow obrotowych) ( 
I' 

terytorialnego, przekazane ~ ) 

uiytkowanie wieczyste inny ~ 
t nonmiotoNL 

1.2 . Budynki, lokale i obiekt\ 

inivnierii Iqdowei i wodnei 
1.3. Urzqdzenia techniczne i I 0,00 0,00 

maszvnv 
1.4. Srodki transportu IV. Fundusz mienia zlikwidowanych 

IIliednostek 
1.5 . Inne srodki t rwale I 0,00 0,00 B. Fundusze plac6wek 

I 
2. Srodki trwafe w budowie C. Panstwowe fundusze celowe 

"I(inwestycje) 

3. Zaliczki na srodki trwate t D. Zobowiillania i rezerwy na 23 319,28 26233,29 

budowie (inwestycje) zobowiilzania ~ ! 

III. Naleznosci dfugotermin we I. Zobowiijzania dtugoterminowe IT 
IV. Dfugoterminowe aktyw 0,00 II. Zobowiijzania krotkoterminowe 23319,28 26 233,29 

finansowe 
1. Akcje i udziaiy 

I 
1. Zobowiqzania z tytulu dostaw i 143,62 103,99 

uslug 
2. Inne papiery wartosciow 2. Zobowiqzania wobec budiet6w 0,52 0,00 

I 

3. Inne dfugoterminowe ak1 wa 3. Zobowiqzania z tytutu 3774,43 4251,77 

finansowe ubezoieczen i innvch swiadczen 
V. Wartosc mienia 4. Zobowiqzania z tytulu 19400,71 21877,53 

zlikwidowanvch iednostek wvnagrodzen 

B. Aktywa obrotowe I 55737,48 105 631,39 5 . Pozostale zobowiqzania 

I 

I. Zapasy 5708,83 8 629,53 6. Sumy obce( depozytowe, 

zabezpieczenie wykonania um6w) 

1. Materiaiy I 5708,83 8629,53 7. Rozliczenia z tytutu srodk6w na 1T 
, Iwydatki budietowe i z tvtulu 

2. P61produkty i produkty v toku 8. Fundusze specjalne 41 151,67 41214,20 

3. Produkty gotowe 8.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen 41151,67 41 214, 20 

Socjalnych 

4. Towary 8.2. Inne fundusze 

I 

! 



II. NaleinoSci krotkoterminowe 19701,46 75 217,66 III. Rezerwy na zobowiqzania 

1. Naleinosci z tytutu dostaw i 

uslug 
IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe 0,00 75370,00 

2, Naleinosci od budietow 

3, Naleinosci z tytutu ubezpieczen 

i innvch swiadczen 
4, Pozostale naleinosci 19701,46 75217,66 

5, Rozliczenia z tytulu srodkow na 

wydatki budietowe i z tytulu 

dochodow budietowvch 
III. Krotkoterminowe aktywa 

finansowe 

30327,19 21784,20 

1. Srodki jJien~ine w kasie 
2, Srodki pienieine na rachunkach 

bankowych 

30327,19 21784,20 

3, Srodki pienieine panstwowego 

funduszu celowego 

4. Inne srodkipienieine 
5. Akcje lub udziaty 
6. Inne papierv wartosciowe 
7. Inne krotkoterminowe aktywa 

finansowe 
IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe 
Suma aktywow 55737,48 105631,39 Suma pasywow 55 737,48 105631,39 

MINY 

mgr ;n"'--JLC.U,."..2019-03-12 

(rok, miesiqc, dzieri) (kierownik jednostki) 




Nazwa i adres jednostki Adresat 

sprawozdawczej Rachunek zyskow i strat jednostki 

l llRftflJJ~mGaK>eO ~ (\ 
'.111 

(wariant porownawczy) 

wpwef!}!.tif" 'f(~~ fne ~ WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIElNA 

P, 1= f~Sf16~ 138E 
1300 13 8 sporzijdzony na dzieri 31.12.2018 r. 

Numer identyfikacyjny REGO N: Wysfac bez pisma przewodniego 

Stan na koniec roku Stan na koniec roku 

poprzedniego bieiqcego 

I 

A. Przychody netto z pods ~wowej dziafalnosci operacyjnej 252038,80 187022,78 

I. Przychody netto ze sprzeda y produktow 
II. Zmiana stanu produktow (z Ni~kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie 

wartosc ujemna) -75370,00 
III. Koszt wytworzenia produk ow na wfasne potrzeby jednostki 
IV. Przychody netto ze sprzed iy towarow i materiafow 

V. Dotacje na finansowanie d ;iafalnosci podstawowej 
VI. Przychody z tytulu doc hod pw budietowych 252038,80 262392,78 
B. Koszty dziafalnosci operac jnej 6411274,17 6446311,47 
I. Amortyzacja 0,00 0,00 
II. Zuiycie materialow i energl 25954,94 24 131,07 
III. Usfugi obce 139205,71 141108,14 
IV. Podatki i opfaty I 579,00 587,00 
V. Wynagrodzenia I 308905,12 346381,59 
VI. Ubezpieczenia spofeczne i inne swiadczenia dla pracownikow 71386,60 73900,75 
VII. Pozostafe koszty rodzajo e 2378,01 1408,82 
VIII. Wartosc sprzedanych to arow i materialow 
IX. Inne swiadczenia finansov ane z budietu 5862864,79 5858794,10 
X. Pozostafe obciqienia I 
C. Zysk (strata) z dzialalnoSc podstawowej (A-B) -6159235,37 -6 259 288,69 
D. Pozostale przychody ope ~cyjne 113 053,22 67436,48 
I. Zysk ze zbycia niefinansoW' ch aktywow trwafych 
II. Dotacje 
III. Inne przychody operacyjn 113 053,22 67436,48 
E. Pozostale koszty operacyj e 287175,92 220128,09 

I. Koszty inwestycji finansow nych ze srodkow wfasnych samorzijdowych 

zakladow budietowych i doc rOdOW jednostek budietowych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku 
II. Pozostale koszty operacyj e 287175,92 220128,09 
F. Zysk (strata) z dzialafnosc loperacyjnej (C+D-E) -6 333 358,07 -6411 980,30 
G. Przychody finansowe 447,49 311,22 
I. Dywidendy i udziafy w zys ~ch 
II. Odsetki 447,49 311,22 
1II.Inne 
H. Koszty finansowe 0,00 0,00 
I. Odsetki 0,00 
Il.lnne 
L Zysk (strata) brutto (F+G ) -6 332 910,58 -6411 669,08 
J. Podatek dochodowy , 

K. Pozostafe obowiijzkowe mniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -6 332 910,58 -6411 669,08 

1.1 

<, ' " .) :-'; · K ct ~ iNY .) !\11."..... j . 1. W T 
~,r Ma:r,al~pka 2019-03-12 mg, in Ma ' zo";bata 

(gtciwny ksi owy) (rok, miesi~c, dZieri) (kie nik jednostki) 
I 



Nazwa i adres jednostki Adresa t 

~;~r " 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

G .1 lIUlm , \111:/ sporz,!dzone na dzien 31.12.2018 r. 

Ws ifl ~~W j' 
RFr1<6~R~1~ 

130011388 won GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA 

Numer identyfikacyjny REG( N: Wyslac bez pisma przewodniego 

Stan na koniec roku Stan na koniec 

poprzedniego roku bieiCjcego 

I. Fundusz jednostki na poel,! ek okresu (BO) 5596927,50 6324177,11 
1. Zwi~ks ze nia funduszu (z tyt Jlu) 6407090,34 6446317,64 
1.1. Zysk bilansowy za rok ubi gly 

1.2. Zrealizowane wydatki bu ietowe 6407090,34 6446317,64 

1.3. Zrealizowane platnosci ZE srodkoweuropejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Aktualizacja wyceny srod OW trwalych 

1.6. Nieodplatnie otrzymane r Odki trwale i srodki trwale w budowie oraz wartosci 

niematerialne i prawne 

1.7. Aktywa przej~te od zlikw' ~owanych lub pO!Cjczonych jednostek 
1.8. Aktywa otrzymane w ralT ~ch centralnego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wynik finansowego za rok biezCjcy 

1.10. Inne zwi~kszenia 
2. Zmniejszenia funduszu jed ostki (z tytulu) 5679840,73 6396011,77 

2.1. Strata za rok ubiegty 5599784,84 6332910,58 

2.2 . Zrealizowane dochody bLj:dietowe 80055,89 63 101,19 
2.3. Rozliczenie wyniku finanspwego i srodkow obrotowych za rok ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwes ycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trw tych 
2.6. Wartosc sprzedanych i ni ~odplatnie przekazanych srodkow trwatych i srodkow 

trwatych w budowie oraz wa osci niematerialnych i prawnych 

2.7 . Pasywa przej~te od zlikw ,dowanych lub polCjczonych jednostek 

2.8 . Aktywa przekazane w rar ~ ach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00 

II. Fundusz jednostki na koni e okresu (BZ) 6324177,11 6374482,98 

III. Wynik finansowy netto li; rok biei,!ey (+,-) -6 332 910,58 -6411 669,08 

1. zysk netto (+) 
2. strata netto (-) -6 332910,58 -6411 669,08 

3.nadwyzka srodkow obrotOl ych 
IV. Fundusz (11+,-111 -) -8733,47 -37186,10 

'KA ";~' M NY m8rintM~h C, 'fi r 

merMal a as f1pka 2019-03-12 
(gf6wny ksi gowy (rok, miesiqc, dzien) (kierown ik jec nostki) 

I 
I 

I 
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1.4 

I I 

I 
Gminny OSrodek Pomocy Spotec~l 

w Weczfni Koscieln ~l 
INFORMACJA DODATKOWA BEG 130011388 I 

I. Wprowadzenie ~o sprawozdania finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci: 
1. 

nazwy jednostki 

GMINNY O~RODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WIECZFNI KOSCIELNEJ 
siedzibyjednost i 1.2 II 

WIECZFNIA (OSCIELNA 96; 06-513 WIECZFNIA KOSCIELNA 
I 

1.3 adres jednostki I Ii 
WIECZFNIA IKOSCIELNA 96; 06-513 WIECZFNIA KOSCIELNA II 
podstawowy pr ~dmiot dzialalnosci jednostki r 

Pomoc spolecz a 

wskazanie okre u objytego sprawozdaniem 2. 11 
01.01.2018-31 2.2018 II 
wskazanie, ze s . rawozdanie finansowe zawiera dane l~czne , jezeli w sklad jednostki nadrzydnej lub jednostki

3. 
samorz'ldu ter),! :>rialnego wchodz'l jednostki sporz~dzaj~ce samodzielne sprawozdania finansowe 

Sprawozdani{ jednostkowe II 

omowienie prz 'ytych zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow (taI&I"e 4. amortyzacji) 

Sprawozdanie fi ~ansowe zostato przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 roku 0 

achunkowosci t .j.Dz.U. z 20 18 r. poz. 395 z p6in. zm.), rozporz'!dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 
wrzesnia 2017 r w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek 

I 
~amorZ'ldu teryt prialnego, jednostek budietowych, samorz~dowych zaklad6w budietowych, panst 'owych 
funduszy celow ch oraz panstwowych jednostek budietowych maj,!cych siedziby poza granicami 
!Rzeczypospol itE j Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 191 I ze zm) oraz zgodnie z przejyt,! poll tyk'! 
achunkowosci . 
. Jednostka sto uje nastypuj,!ce zasady metod wyceny aktyw6w i pasyw6w: 
I.Wartosci nien aterialne i prawne nabyte z wlasnych srodk6w wprowadza si y do ewidencji w cen le nabycia, zas 
otrzymane nieo platnie na podstawie decyzji wlasciwego organu w wartosci okreslonej w tej decy Ji, a 
otrzymane na p dstawie darowizny w wartosci rynkowej na dzien nabycia . 
2.Srodki trwale w dniu przyjycia do uiytkowania wycenia siy: 
- w przypadku L~kupu - wedtug ceny nabycia, kt6ra obejmuje ceny zakupu, eta, podatki , optaty, koszty transportu, 
~oszty przystos wania, montaiu, pr6b itp., niepodlegaj,!cy odliczeniu podatek VAT, 

w przypadku ,w)'Itworzenia we wtasnym zakresie - wedlug kosztu W)'ltworzenia, zas w przypal:lku trudnosci L 

lustaleniem kos tu wytworzenia - wedrug wyceny dokonanej przez rzeczoznawcy, 
- w przypadku L~awnienia w trakcie inwentaryzacji - wedrug posiadanych dokument6w z uwzglydnieniem zuiycia, 
a przy ich brakt f wedrug wartosci godziwej, 
- w przypadku padku lub darowizny - wedlug w wartosci okreslonej w umowie 0 przekazaniu lub w wartosci 
godziwej z dni, otrzymania, 
- w przypadku trzymania w spos6b nieodplatny od Skarbu Panstwa lub jednostki samorz,!du terytorialnego - w 
wysokosci okre 'Ionej w decyzji 0 przekazaniu. 
Srodki trw ale ~ zejyte po zakonczeniu rob6t inwestycyjnych wycenia si y w wartosci poniesionych naklad6w na 
dany obiekt. 
Srodki trwale e iVidencjonuje siy w podziale na: III 

podstawowe S odki trwale na koncie 0 II "Srodki trwale", 

pozostale sro ,ki trwale na koncie 0 J3 "Pozostate srodki trwale". 


W bilansie sro( ki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wykazywane s,! wedrug wartosci a~ 
.ualnej tj. 
wartosc pocz'! kowa pomniejszona 0 dokonane odpisy amortyzacyjne). 

P.Zapasy mate al6w i towar6w wycenia siy w cenach ewidencyjnych r6wnych cenom nabycia. 
Jednostka nie ~ owadzi ewidencji obrotu materialowego. Zakupione materia!)' nie s,! ewidencjonowane na koncie 
!310 - "Materia y" lecz odnoszone s,! bezposrednio w koszty i przekazywane bezposrednio do zuzycia w 
ZialalnOSCi ' N ostatni dzien roku obrotowego materia!)' znajduj,!ce siy na stanie jednostki podle aj,! 

inwentaryzacji INa podstawie spisu z natury ustalana jest wartosc niezuiytych material6w w cenie zakupu, kt6r~ 
jmuje siy na ~ oncie 3 j 0 "Materia!),", zmniejszaj,!c r6wnoczesnie koszty dziatatnosci . 
. Naleznosci rugoterminowe to naleznosci, kt6rych termin zapadalnosci przypada w okresie druisZ)'Im nii 12 
iesiycy, licZ'l od dnia bilansowego. Naleznosci kr6tkoterminowe to naleznosci 0 terminie splat}' kr6tszym od ~ 

[I 




'ednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane Slj w wartosci nominalnej lljcznie z podatkiem V AT, a na dzien 

ilansowy w wysokosci wymaganej zaplaty, czyli lljcznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady 


ostroznej wyceny, tj. w wysokosci netto, czyli po pomniejszeniu 0 wartosc ewentualnych odpis6w 

ktualizujljcych dotyczljcych naleznosci wljtpliwych. 


5.Srodki pieniyme w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siy wed lug wartosci nominalnej. 

6. Rozliczenia miydzyokresowe czynne koszt6w. 
ednostka, kierujljc siy zasadlj istotnosci, odstypuje od obowiljzku (wynikajljcego z przepis6w art.39 ust.! ustawy 

o rachunkowosci) dokonywania cZYlUlych rozliczen miydzyokresowych koszt6w, jezeli dotyczlj przyszlych 

okres6w sprawozdawczych . 


. Zobowiljzania w jednostce wycenia siy w zaleznosci od celu sprawozdawczego: 
- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki - wed lug art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy 0 rachunkowosci, 
- w zakresie sprawozdawczosci budzetowej - wedlug rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 30 marca 2010 
r. w sprawie szczeg6lowego sposobu ustalania wartosci zobowiljzan zaliczanych do panstwowego dlugu 
publicznego, dlugu Skarbu Panstwa, wartosci zobowiljzan z tytulu poryczen i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 
366). 

obowiljzania bilansowe wycenia siy w kwocie wymaganej zaplaty. 
8. Rozliczenia miydzyokresowe koszt6w to odpisanie koszt6w rozliczanych w czasie. Obejmujlj one ewidencjy 
swiadczen z funduszu alimentacyjnego dotyczljcych nastypnych okres6w sprawozdawczych na podstawie 


ydanych decyzji. 

9. Ustalanie wyniku finansowego 


ynik finansowy jednostki budzetowej ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym rachunku zysk6w i 

trat na koncie 860 "Wynik finansowy". 

widencja koszt6w dzialalnosci podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach koszt6w 


odzajowych. 

a wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysk6w i strat sklada siy: 


- wynik z dzialalnosci podstawowej, 

- wynik z dzialalnosci operacyjnej, 

- wynik brutto/netto. 


1. Amortyzacjalumorzenia skladnik6w majljtkowych: 
W zwiljzku tym, ze jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego od os6b prawnych przyjmuje siy zasady, ze 
srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne amortyzowane Slj i umarzane jednorazowo za okres calego roku, 

od datlj 3 I grudnia. 
artosci niematerialne i prawne (licencje na oprogramowania komputerowe) 0 wartosci poczljtkowej wyzszej od 

artosci ustalonej w przepisach 0 podatku dochodowym dla os6b prawnych podlegajlj umarzaniu na podstawie 
aktualnego planu amortyzacji wedlug stawki 50% w okresie 24 miesiycy. 
Wartosci niematerialne i prawne 0 wartosci poczljtkowej w dniu przyjycia do uzywania r6wnej lub nizszej od 
okrdlonej w ustawie 0 podatku dochodowym dla os6b prawnych finansuje siy ze srodkow na wydatki biezljce i 

marza siy w 100% w miesiljcu przyjycia do uZywania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie 
ozostalych srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych" w 
orespondencji z kontem 40 I "Zuzycie materialow i energii" 

Srodki trwale (z wyj'!tkiem grootow) umarzane slj stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji przy 
astosowaniu stawek okreslonych w przepisach ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych. 

Odpis6w umorzeniowych dokonuje siy poczljwszy od pierwszego dnia nastypnego miesiljca po przyjyciu srodka 
wale go do uzywania. 
ozostale srodki trwale ujmuje siy w ewidencji ilosciowo-wartosciowej. Srodki te po wydaniu do uzywania na 
otrzeby dzialalnosci jednostki umarza siy jednorazowo w miesiljcu przyjycia do uzywania. 
astypuj,!ce pozostale srodki trwale w miesiljcu przyjycia do uzywania Slj umarzane jednorazowo, przez spisanie 
koszty: 

I )bez wzglydu na wartost poczljtkowlj, jesli stanowilj: 
- ksiljzki i inne zbiory biblioteczne 
- srodki dydaktyczne sluZllce procesom dydaktyczno- wychowawczym w szkolach i plac6wkach oswiatowych 
- odziez i umundurowanie (0 normatywnym okresie uzywania dluzszym niz rok) 
- meble i dywany 
- inwentarz zywy 

) pozosta1e srodki trwale 0 wartosci poczljtkowej nie wyzszej od kwoty granicznej okreslonej w ustawie 0 podatku 
dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne slj uznawane za koszt uzyskania przychodu 
100% ich wartosci w momencie oddania do uzywania. 

ylljczeniu z ewidencji ksiygowej ilosciowo-wartosciowej podlegajlj srodki, kt6re Slj \vyposazeniem 
indywidualnym i objyte Slj szczeg610wlj, ilosciowlj ewidencj,! imiennlj (np. wydane do uzytkowania narzydzia, 
odziez itp.) lub kt6rych kontrola i1osciowa wystarcza do zabezpieczenia majljtku jednostki. 
II. Odpisy aktualizujljce wartost aktyw6w. 

Odpisow aktualizujljcych dokonuje siy w przypadku negatywnej oceny sytuacji fmansowej i majljtkowej dlui.nika 
owodujljcej, ze splata nalei.nosci nie jest prawdopodobna oraz od naleznosci 0 znacznym stopniu 
rawdopodobienstwa niesciljgaLnosci . 



II 


~ tyturu naleznos i od druwik6w postawionych w stan likwidacji Jub upad10sci oraz naleznosci spd'g~YCh 
kwestionowanyc przez druznik6w dochodzonych na drodze s'ldowej odpis aktualizacyjny wartosc nalewosci 
wynosi 100%. 
W przypadku dtu P1 ik6w alimentacyjnych odpis aktualizacyjny tworzony jest wg zasad ustalonych W Gminnym 
Osrodku Pomocy Spo1ecznej: w wysokosci 100% naleznosci z tyturu zwrotu zaliczki alimentacyjnej~ w 
wysokosci 100% la leznosci gt6wnej i odsetek w sytuacji, kiedy procent sci'lgalnosci od druwika 
al imentacyjnego lie przekroczy w danym roku 50%. Nie dokonuje siy odpisu jesli procent sci'lgalnosci od 
druznika aliment2 yjnego przekroczy w danym roku 50%. 
Odpisyaktualizuj ~ce wartosc naleznosci dokonywane s'l najp6iniej na dzien bilansowy. Kwoty nale~nosci 
ustalon'l na dzien ,bilansowy pomniejsza siy 0 odpisy aktuaiizuj'lce jej wartosc zgodnie z zasad'l ostr >wosci. 
Odpisy dokonyw ne s'l w ciyzar pozostarych koszt6w operacyjnych lub koszt6w finansowych (w za ~i:nosci od 
charakteru nalezn psci). 

-'I 
I'inne informacje 

Rozliczenia wza emne mi-:dzy jednostkami - Koszty z tytllill oplat za dotywianie uczni6w prze Szkol-: 
Podstawowlj w , Vieczfni Koscielnej w kwocie 14.853,75 zl 

II. Dodatkowe info rnacje i objasnienia obejrnujlj w szczegolnosci: 

1. 

szczeg610wy za res zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych, wartosci niematerialnyd i prawnych, 
zawieraj'lcy stan tych aktyw6w na pocz'ltek roku obrotowego, zwiykszenia i zmniejszenia z tytul : aktualizacji 
wartosci, nabyci1.l. , rozchodu, przemieszczenia wewnytrznego oraz stan koncowy, a dla maj'ltku am rtyzowanego 
- podobne przecIstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

J 
Tabela 1. Zmian ~ stanu wartosci poczljtkowej wartosci niematerialnych i prawnych oraz srod ~6w 
trwalych 
Tabela 2. Zmian , stanu wartosci umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkJ trwalych 

1.2. aktualn'l wartosc ,ynkow'l srodk6w trwatych , w tym d6br kultury - 0 ile jednostka dysponuje takimi infJ rmacjami 

I-Brak danych I 
I

kwoty dokonany 'h w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj'lcych wartosc aktyw6w trwalych odrybnie dla
1.3. 

dlugoterminowyc r aktyw6w niefinansowych oraz d1ugoterminowych aktyw6w finansowych 

Nie dokonywanc , odpis6w aktuaiizuj'lcych wartosc aktyw6w tTwatych. 

1.4 . wartosc grunt6w Izytkowanych wieczyscie 

IIBrak 

wartosc nieamor yzowanych lub nieumarzanych przez jednostky srodk6w trwatych, ulywanych na podstawie
1.5. 

um6w najmu, dzi rzawy i innych um6w, w tym z tyturu um6w leasingu 

IIBrak 

liczby oraz wart )SC posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzial6w oraz papier6wdluzn1r h1.6. 
wartosciowych 

Brak III 

dane 0 odpisac I aktualizuj'lcych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na pocz'ltek roku obrotowego, 
zwiykszeniach, v ykorzystaniu, rozwi'lzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglydnieniem naleznosci 
finansowych jedn 

1.7. 
stek samorz'ldu terytorialnego (stan pozyczek zagrolonych) 

--'" 

IITabela 3. Zmian a stanu wartosci odpis6w aktualizacyjnych naletnosci 

dane 0 stanie re erw wedlug celu ich utworzenia na pocz'ltek roku obrotowego, zwiykszeniach, w~korzystaniu,
l.8. 

rozwi'lzaniu i star e koncowym 

IINie tworzono re :erw. 

zan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu 0 pozostalym od dnia r lanSOWego,podzial zobowi
1.9 . 

przewidywanym mow'llub wynikaj'lcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty: 

3 latpowyzej I roku da) 

Brak 

powyzej 3 do 5 lab) II' 
, 

I:'Brak 



c) powyzej 5 lat 

Brak 

kwoty zobowi(jzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 
1.10. (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w 0 rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem 

na kwoty zobowi(jzan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

1.11. 

Brak 

l(jczn(j kwoty zobowi(jzan zabezpieczonych na maj(jtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 
zabezpieczen 

Brak 

l(jczn(j kwoty zobowi(jzan warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez jednostky gwarancji I poryczen, 
1.12 . takte wekslowych, niewykazanych w bilans ie, ze wskazaniem zobowi(jzall zabezpieczonych na maj(jtku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen 

Brak 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczen miydzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczen 
1.13. miydzyokresowych kosztow stanowi(jcych rMnicy miydzy wartosci(j otrzymanych finansowych skladnikow 

aktyw6w a zobowi(jzaniem zaplaty za nie 

Brak 

1.14. l(jczn(j kwoty otrzymanych przezjednostky gwarancji i poryczen niewykazanych w bilansie 

Brak 

l.l5. kwoty wyplaconych srodkow pieniyznych na swiadczenia pracownicze 

30.341,84 zl 

1.16. inne informacje 

Brak 

2. 

2.1. wysokosc odpis6w aktualizuj(jcych wartosc zapasow 

2.2. 

2.3. 

Nie dokonywano odpis6w aktualizuj(jcych wartosc zapas6w. 

koszt wytworzenia srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6tnice kursowe, kt6re powiykszyly koszt 
wytworzenia srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym 

Brak 

kwoty i charakter poszczeg61nych pozycji przychod6w lub koszt6w 0 nadzwyczajnej wartoki lub kt6re wyst(jpily 
incydentalnie 

Brak 

informacjy 0 kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe pod legle ministrowi 
2.4. wlasciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow 

budzetowych 

Brak 

2.5. inne informacje 

Brak 

Inne informacje nit wymienione powyzej, jeteli moglyby w istotny sposob wplyn(jc na oceny sytuacji maj(jtkowej3. 
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 


Brak 
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Tab'il'a t'~~~$OCZqtkoWej wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodk6w trwalych 

okres s~t;;araawczy 01.01.2018-31.12.2018 rok 

.. .. 

Lp. 

Wyszczegolnienie 

skladnikow mienia 

komunalnego 

Wartosc 

poczqtkowa

stan na 

01.01.2018r. 

Zwi~kszenia Zmniejszenia Wartosc 

poczqtkowa

stan na 

31.12.2018r. 

nabycie 

otrzymanie/ 

przemieszczenie 

wewn~trzne 

inne 

zwi~kszenia 

ogolem 

(4+5+6) 

zbycie likwidacja 

przekazanie/ 

przemieszczenie 

wewn~trzne 

inne 

zmniejszenia 

ogolem 

(8+9+10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wartosci niematerialne 

.... ... 'a~ '" o ... "'.UL -~ .,.."..... D.OO -----g 7b7;N I 

2. Razem srodki trwale 4156.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4156.54 

2.1 Grupa 0- Grunty w tym: 0.00 0,00 0,00 

2.1.1 

Grunty stanowiqce 

wlasnosc gminy 

przekazane w 

uzytkowanie wieczyste 

innym podmiotom 

2.2 Grupa 1 Budynki, lokale 0.00 0,00 0,00 

2.3 

Grupa 20biekty 

iniynierii Iqdowej i 

wodnej 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Grupa 3 Kotly i maszyny 

energetyczne 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Grupa 4 Maszyny, 

urzqdzenia i aparaty 

ogolnego stosowania 0.00 0,00 0,00 

2.6. 

Grupa 5 Maszyny, 

urzqdzenia i aparaty 

specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Grupa 6 Urzqdzenia 

techniczne 0.00 0,00 0,00 

2.8. 

Grupa 7 ~rodki 

transportu 0,00 0,00 0,00 

2.9 

Grupa 8 Narz~dzia, 

przyrzqdy, ruchomoSci i 

wyposazenie 4156,54 0.00 0,00 4156,54 

3. Pozostale srodki trwale 118580.31 7511.54 7511.54 0.00 126091,85 

4. Zbiory biblioteczne 0.00 0.00 0,00 0,00 

Og61em 130854,47 8160.98 0.00 - 0.00 8160.98 0.00 V? 0.00 0.00 0.00 0,00 139015,45 

- % ~ __ // 
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I ~. . .. . . I h . h' dk' Iy hTabela 2. Zmlany stanu w rto CI umorzenla wartosci nlematena nyc 1 prawnyc oraz sro ow trwa c 

okres sprawozdawczy 01. '1.2018-31.12.2018 rok 

Wyszczeg61nlenle 
Wartosc 

Umorzenle-
Suma II rtosc 

poczqtkowa- Umorzenie Umorzenle Umorzenle umorzenia- stan a Uillna- stanLp. skfadnik6w mienia 
stan na 

stan na 
przych6d rozch6d ,a rok 2018 ns 3U2.2018r. n lI.12.Z0Iar. 

komunalnego 
31.12.2018r. 

01.01.2018r. 
(4+5-6+7) ( .) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
r- -

Wartosci 

1. niematerialne i pre iWne 8767,06 8117,62 0,00 0,00 649,44 8767,06 0,00 

2. Razem ~rodki trwa .e 4156,54 4156,54 0,00 0,00 0,00 4156,54 ! 0,00 

2.1 Grupa 0- Grunty w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I II2.2 Grupa 1 Budynki, Ie 0,00~ale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 20biekty I 
IIiniynierii Iqdowej i 

2.3 wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 3 Kotly i ma yny I 
2.4. energetyczne I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 4 Maszyny, I .1 
urzqdzenia i aparat 12.5. og61nego stosowan a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 5 Maszyny, 

urzqdzenia i aparat 

2.6. specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 6 Urzqdzenia 

2.7. techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 7 $rodki 

2.8. transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I 

Grupa 8 Narz~dzia, 

przyrzqdy, ruchomc ci i 

2.9 . wyposaienie 4156,54 4156,54 0,00 0,00 0,00 4156,54 0,00 
Pozostale ~rodkl .~ 

3. trwale 126091,85 118580,31 0,00 0,00 7511,54 126091,85 0,00 

4. Zblory blblloteczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Og6tem 139015,45 130854,47 0,00 0,00 ' .1.16098 .139015,45 '. 0,00 
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Tabela 3. Zmiana sta Iu wartosci odpisow aktualizaeyjnyeh naleinosci 

01.01.2018-31.12.2018 rok 


Wartosc 


okres sprawozdawez 

Suma pdpisow 
Warto~c Warto~c

odpls6wwg wgst ru na
Lp. Nazwa jed nos ki/ tytut naleino~cl zmnlejszeri zwi~kszen 

~018r. (3stanu na 31.12 
odpis6w odpisow

01.01.2018r. 4+5) 
, 2 3 4 5 
' Wieezfni Koscielnej GOPSv1. 

44229,501.1. zwrot swiadcz nz zaliczki alimentaeyjnej 166752,00 22522,50 0,00 
-

zwrat swiadcz r\ z funduszu 

43743,51alimentaeyjne 93772,42 11.2. a 1 205 264,14 55293,05 

58919,19 20678,57adsetki ad nal inasci 380747,58 18988,2011.3· 
1 08651,5896803,75 152691,61azem 1752763,72 

Wieezfnia Kaseielna, nia 12.03.2019 r. 
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