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PROCEDURY 

 

Dotyczące jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe 

jednostki organizacyjne 

 

 
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506 

ze zm.), art. 40 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r 

poz.869 ze zm.) z oraz art.45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t. j. Dz.U. z 2019r. 

poz. 351 ze zm.), w ramach rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 RP ( Dz.U. z 2017 r 

poz.1911 ze zm.) zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Wprowadzam jednolite zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Gogolin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych Procedur oraz instrukcję 

sporządzania Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki 

organizacyjne Gminy Gogolin stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszych Procedur. 

 

§ 2. Zobowiązuję wszystkich kierowników i księgowych jednostek organizacyjnych do dostosowania 

zapisów polityki rachunkowości i wykazywania danych w poszczególnych pozycjach sprawozdania 

zgodnie z przepisami niniejszych Procedur. 

 

§ 3. Wprowadzam wykaz jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszych 

Procedur, zobligowanych do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z jednolitymi zasadami 

Procedur. 

 

§ 4. Przepisy wytycznych do Procedur mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego za 2019 rok. 
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                              Załącznik nr 1  

        do Procedur dotyczących jednolitych 

        zasad sporządzania sprawozdania 

        finansowego przez podległe 

        jednostki organizacyjne 

 

 

JEDNOLITE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY GOGOLIN 

 

 

Ilekroć w instrukcji jest mowa o: 

 

1. Ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości. ( Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.). 

 

2. Rozporządzeniu – rozumie się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017r 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. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze 

zm.). 

 

3. Ustawie o finansach publicznych  –  rozumie  się  przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. ( Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.). 

 

4. Jednostkach – rozumnie się przez to wszystkie jednostki budżetowe Gminy Gogolin. 

 

5. Osobach prawnych – rozumie się przez to samorządowe instytucje kultury i samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 

6. Niniejsza instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich jednostek 

budżetowych Gminy Gogolin oraz instytucje kultury i samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia), sporządzających 

sprawozdanie na dzień 31 grudnia każdego roku. 

 

7. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa na podstawie ksiąg rachunkowych , które zawierają wszystkie operacje gospodarcze 

dotyczące okresu sprawozdawczego , udokumentowane rzetelnymi , kompletnymi i poprawnie 

zakwalifikowanymi do zaksięgowania dowodami księgowymi. 

 

8. Sprawozdanie finansowe powinno składać się z : 

a) bilansu, wg załącznika nr 5 rozporządzenia, 

b) rachunku zysków i strat ( wariant porównawczy), wg załącznika nr 10 rozporządzenia, 

c) zestawienia zmian w funduszu jednostki, wg załącznika nr 11rozporządzenia, 

d) informacji dodatkowej, wg załącznika nr 12 rozporządzenia. 

Winno być sporządzone na obowiązujących formularzach, stanowiących dalszą część 

niniejszego załącznika. 

 

9.
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9. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych powinno 

być złożone do dnia 31 marca roku następnego w sekretariacie Urzędu Gminy. Osoby prawne 

sporządzają sprawozdania w formie dokumentu oraz w postaci elektronicznej, opatrzone 

podpisami elektronicznymi i przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. 

 

10. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować okres od 1 stycznia do 31 grudnia okresu 

sprawozdawczego, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

roku poprzedniego. 

11. W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana zasad rachunkowości 

obowiązujących w poprzednim okresie sprawozdawczym , dane finansowe przedstawione za 

poprzedni okres sprawozdawczy powinny zostać dostosowane do zasad rachunkowości 

obowiązujących w danym okresie sprawozdawczym. 

 

12. Sprawozdanie finansowe powinno przedstawić rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. 

 

13. Sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych i groszach. 

 

14. Sprawozdanie finansowe winno być prawidłowe pod względem formalnym i 

rachunkowym, wolne od błędów księgowych podpisane przez głównego księgowego oraz 

kierownika jednostki. 

 

15. Bilans jednostki powinien być sporządzony na podstawie zestawienia obrotów i sald kont 

syntetycznych, w uzupełnieniu o zestawienia sald kont analitycznych. 

 

16. Dane wykazane w kolumnach stan na początek roku powinny być zgodne z danymi, które 

są wykazane w kolumnach stan na koniec roku w bilansie za rok poprzedzający rok 

sprawozdawczy. 

 

17. Sporządzając sprawozdanie finansowe należy dołączyć informację o włączeniach 

wzajemnych rozliczeń między jednostkami, z wyszczególnieniem pozycji , w których 

występują w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu z podziałem 

na jednostki. 

 

18. Zmiana obowiązujących wzorów sprawozdań finansowych nie powoduje konieczności 

zmiany niniejszej instrukcji. 
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Nazwa i adres jednostki 

sprawozdawczej  
  
  
  

……………………………………… 
Numer identyfikacyjny REGON  

BILANS  
  

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu 

budżetowego  
  

sporządzony na dzień ……………………… 20 …… r.  

Adresat  
  
  
  
  
  

…………………………………………  

AKTYWA  Stan na 

początek  

roku  

Stan na 

koniec  

roku  

PASYWA  Stan na 

początek  

roku  

Stan na 

koniec  

roku  

A. Aktywa trwałe      A. Fundusze      

I. Wartości niematerialne i 

prawne  
    I. Fundusz jednostki      

II. Rzeczowe aktywa trwałe      II. Wynik finansowy  

netto (+, –)  
    

1. Środki trwałe      1. Zysk netto (+)      

1.1. Grunty      2. Strata netto (–)      

1.1.1. Grunty stanowiące 
własność jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazane w 
użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom  

    III. Odpisy z wyniku 

finansowego (nadwyżka 

środków obrotowych) (–)  

    

1.2. Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii  
lądowej i wodnej  

    IV. Fundusz mienia 

zlikwidowanych 

jednostek  

    

1.3. Urządzenia 
techniczne i 
maszyny  

    B. Fundusze placówek      

C. Państwowe fundusze celowe      

1.4. Środki transportu      D. Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania  
    

1.5. Inne środki trwałe      I. Zobowiązania 

długoterminowe  
    

2. Środki trwałe w budowie  
(inwestycje)  

    II. Zobowiązania 

krótkoterminowe  
    

3. Zaliczki na środki trwałe 

w budowie (inwestycje)  
    1. Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług  
    

III. Należności 

długoterminowe  
    2. Zobowiązania wobec 

budżetów  
    

IV. Długoterminowe aktywa 

finansowe  
    3. Zobowiązania z tytułu 

ubezpieczeń i innych 
świadczeń  

    

1. Akcje i udziały      4. Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń  

    

2. Inne papiery wartościowe      5. Pozostałe zobowiązania      

3. Inne długoterminowe 
aktywa finansowe  

    6. Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wyk. umów) 

    

V. Wartość mienia 

zlikwidowanych jednostek  
    7. Rozliczenia z tytułu środków 

na wydatki budżetowe i z 

tytułu dochodów 

budżetowych  

    

                0,00              0,00

              0,00            0,00
                    
                    0,00         0,00

              0,00            0,00

                0,00              0,00

                0,00              0,00

              0,00            0,00

                0,00              0,00

              0,00            0,00

                0,00              0,00

              0,00            0,00

                0,00              0,00

          0,00    0,00

             0,00              0,00

        0,00

             0,00              0,00

             0,00              0,00

             0,00              0,00

             0,00              0,00

           0,00

             0,00              0,00

        0,00   0,00

31.12

     190.636,03

     190.636,03

  731.603,53

  30.768,41

    30.768,41

    24.520,48

  0,00

  0,00

  0,00

  624.276,60

- 623.912,12

    0,00

    0,00

    0,00

  0,00

         0,00

20

     190.636,03

  0,00

 0,00

     59.015,06

     131.620,97

  - 569.833,41

- 569.833,41

  - 623.912,12

      0,00

           0,00

       25,24

    4.771,72

0,00

532419566

1.Burmistrz Gogolina

2. a/a

  161.770,12   364,48

Straż Miejska w Gogolinie
ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin

           0,00
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B. Aktywa obrotowe      8. Fundusze specjalne      

I. Zapasy      8.1. Zakładowy Fundusz  
         Świadczeń Socjalnych  

    

1. Materiały      8.2. Inne fundusze      

2. Półprodukty i produkty w 
toku  

    III. Rezerwy na zobowiązania      

3. Produkty gotowe      IV. Rozliczenia międzyokresowe      

4. Towary            

II. Należności 

krótkoterminowe  
          

1. Należności z tytułu dostaw i 
usług  

          

2. Należności od budżetów            

3. Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń  

          

4. Pozostałe należności            

5. Rozliczenia z tytułu środków 
na wydatki budżetowe i z 
tytułu dochodów 
budżetowych  

          

III. Krótkoterminowe aktywa 

finansowe  
          

1. Środki pieniężne w kasie            

2. Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych  

          

3. Środki pieniężne 
państwowego funduszu 
celowego  

          

4. Inne środki pieniężne            

5. Akcje lub udziały            

6. Inne papiery wartościowe            

7. Inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe  

          

IV. Rozliczenia 

międzyokresowe  
          

Suma aktywów      Suma pasywów      

  

        ……………………………                                                            ……………………………                                 …………………………… 

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

 

                0,00   0,00

                0,00 0,00

                0,00   0,00

                0,00          0,00

              0,00      0,00

                0,00 0,00

           
           0,00   0,00

                0,00 0,00

                0,00     0,00

                0,00          0,00

                0,00     0,00

              0,00 0,00

                0,00 0,00

              0,00   0,00

             0,00 0,00

             0,00 0,00

             0,00 0,00

     1.450,97

    1.450,97

          1.902,50

            301,53

          150,00

          150,00

         1.450,97

          1.450,97

192.538,53

264,48

264,48

  100,00

100,00

364,48

0,00

0,00

364,48

0,00

0,00

          301,53

   192.538,53 364,48
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  

BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

Nazwa i adres  jednostki 

sprawozdawczej 

............................................................ 

Numer identyfikacyjny REGON 

Rachunek zysków i strat jednostki 

(wariant porównawczy) 

sporządzony na dzień ........ 20... r. 

Adresat 

............................................................. 

 
Stan na koniec roku 

poprzedniego 

Stan na koniec roku 

bieżącego 

A.   Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   

1.    Przychody netto ze sprzedaży produktów   

II.    Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 

        wartość ujemna) 

  

III.   Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

V.    Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   

VI.   Przychody z tytułu dochodów budżetowych   

B.    Koszty działalności operacyjnej   

I….   Amortyzacja   

II.     Zużycie materiałów i energii   

III.    Usługi obce   

IV.    Podatki i opłaty   

V.     Wynagrodzenia   

VI.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   

VII.   Pozostałe koszty rodzajowe   

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

IX.      Inne świadczenia finansowane z budżetu   

X.       Pozostałe obciążenia   

C.      Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)   

D.      Pozostałe przychody operacyjne   

31.12

1. Burmistrz Gogolina
2. a/a

                        0,00                        0,00

                        0,00                        0,00

                         0,00                        0,00

                      0,00                     0,00

                      0,00                     0,00

                         0,00                        0,00

                         0,00                        0,00

                         0,00                        0,00

                      0,00                     0,00

              782,00

               782,00

              581.523,29

                52.098,42

             43.748,81

                30.801,75

           356.839,27

                91.627,79

               6.407,25

         - 580.741,29

                 11.321,28

                80,00

 

              51.000,32

           33.531,70

              33.201,91

         420.593.82

              79.472,36

             6.629,81

            624.429,92

       - 624.349,92

              487,80

20

80,00

 Straż Miejska w Gogolinie
ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin
 532419566
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I..        Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II.        Dotacje   

III.       Inne przychody operacyjne   

E.       Pozostałe koszty operacyjne   

I..        Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych  
           zakładów  budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych  
           na wydzielonym rachunku 

  

II.        Pozostałe koszty operacyjne   

F.       Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)   

G. Przychody finansowe   

I. Dywidendy i udziały w zyskach   

II. Odsetki   

III. Inne   

H. Koszty finansowe   

I. Odsetki   

II. Inne   

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)   

J. Podatek dochodowy   

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

L. Zysk (strata) netto (I–J–K)   

 . 

 

........................................  

 

 

  …………………….............  

 

 

 

…………………………………...... 

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

 

 

 

 

 

 

                      0,00   0,00

                         0,00  0,00

                      0,00 0,00

0,00 0,00

                         0,00       0,00

                         0,00  0,00

                         0,00 0,00

                      0,00  0,00

                      0,00    0,00

                      0,00 0,00

                         0,00  0,00

                      0,00    0,00

                  11.321,28

                     413,40

                      413,40

- 569.833,41

                      - 569.833,41

487,80

50,00

50,00

- 623.912,12

- 623.912,12

- 623.912,12         - 569.833,41
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO 

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

Nazwa i adres jednostki 

sprawozdawczej 

............................................................. 

Numer identyfikacyjny REGON 

Zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

sporządzone na dzień ............... 20 ... r. 

Adresat 

............................................................. 

 Stan na koniec roku 

poprzedniego 

Stan na koniec roku 

bieżącego 

I.           Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   

1.  Zwiększenia funduszu (z tytułu)   

1.1.  Zysk bilansowy za rok ubiegły   

1.2.   Zrealizowane wydatki budżetowe   

1.3.          Zrealizowane płatności ze środków europejskich   

1.4.     Środki na inwestycje   

1.5.  Aktualizacja wyceny środków trwałych   

1.6.       Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 

                  niematerialne i prawne 

  

1.7.           Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   

1.8.  Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   

1.9.           Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   

1.10.         Inne zwiększenia   

2.  Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   

2.1.      Strata za rok ubiegły   

2.2.   Zrealizowane dochody budżetowe   

2.3.         Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   

2.4.  Dotacje i środki na inwestycje   

2.5.  Aktualizacja środków trwałych   

2.6      Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków  

                trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

  

2.7.         Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   

2.8.         Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   

31.12

                    0,00                     0,00

                       0,00                        0,00

                  0,00

                       0,00                        0,00

                    0,00                     0,00

                    0,00                     0,00

                    0,00                     0,00

                    0,00                     0,00

                    0,00                     0,00

                       0,00                        0,00

                  0,00

                 0,00                   0,00

                    0,00

                    0,00                     0,00

                    0,00                     0,00

                 
20

         714.033,08

         524.835,43

         524.835,43

        0,00

         507.264,98

         494.911,70

        0,00

         602.709,99

        602.709,99

              567,80

         569.833,41

       139.635,71

         710.036,92

         731.603,53

               12.353,28

1. Burmistrz Gogolina
2. a/aStraż Miejska w Gogolinie

ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin
    532419566
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2.9.    Inne zmniejszenia   

II.          Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   

III.         Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)   

1.             zysk netto (+)   

2.       strata netto (–)   

3.  nadwyżka środków obrotowych   

IV.   Fundusz (ll+, –III)   

 

. 

 

........................................  

 

 

  …………………….............  

 

 

 

…………………………………...... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    0,00 0,00

                    0,00 0,00

                       0,00 0,00

         731.603,53

       - 569.833,41

- 569.833,41

624.276,60

- 623.912,12

 - 623.912,12

364,48161.770,12
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INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  

1.2 siedzibę jednostki 

  

1.3 adres jednostki 

  

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  

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

terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

  

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

  

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 

STRAŻ MIEJSKA w Gogolinie

Gogolin

Gogolin ul. Krapkowicka 4

Ochrona porządku publicznego na terenie gminy

nie dotyczy

---

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartościniematerialnych naliczane są jednorazowo w miesiącu grudniu za cały rok przy zastosowaniu stawek określonych
 w  przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
b) jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu wydania ich do używania,
c) środki trwałe wycenia się wg cen nabycia powiększonych okoszty montażu, transportu, przystosowania, w tym również zapłacony podatek VAT; otrzymane nieodpłatnie - przyjmuje się
    wartość określoną w decyzji o przekazaniu,
d) wartości niematerialne iprawne - licencje wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; programy komputerowe wycenia się w koszcie wytworzenia tj. cenie nabycia
    powiększonej o koszty szkolenia i koszty wprowadzonych ulepszeń, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
e) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej poprzez potwierdzenie sald,
f) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty poprzez weryfikacje sald,
g) zapasy materiałów wycenia się wg cen z ostatniego zakupu,
h) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty poprzez uzgodnienia sald,
i) fundusze specjalne, inne fundusze wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z ksiąg po dokonanej weryfikacji sald.

Od 01.01.2020 do 31.12.2020
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1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

  

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

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

  

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  

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 

  

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

  

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) 

  

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

i stanie końcowym 

  

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 do 5 lat 

  

c) powyżej 5 lat 

  

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 

  

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

  

brak danych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Zał. Tabela nr 2

Zał. Tabela nr 3

Zał. Tabela nr 4

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Zał. Tabela nr 1
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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 

  

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 

  

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

  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

  

1.16. inne informacje 

  

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  

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 

  

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

incydentalnie 

  

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 

  

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 

  

  

 

..........................................  

 

 

      ……………………….......  

 

 

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

 

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Zał. Tabela nr 5

Zał. Tabela nr 6

---

nie dotyczy

nie dotyczy

---

---

Zał. Tabela nr 7

Konto 720-"Przychody z tyt. doch. budżet."       - mandat karny, rozl. z lat ubiegłych                                 -    80,00
Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" - wpłata za złom                                                                    -  487,80
Konto 76 1- "Pozostałe  koszty operacyjne"       - odpisanie nieściągniętych należności z tyt. mandatów -    50,00
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                              Załącznik nr 2  

        do Procedur dotyczących jednolitych 

        zasad sporządzania sprawozdania 

        finansowego przez podległe 

        jednostki organizacyjne 

 

 

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

 

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. 

1.1 Nazwa jednostki 

…................................................... 

1.2 Siedziba jednostki 

….................................................... 

1.3 Adres jednostki 

…..................................................... 

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

…...............................( należy podać krótki opis wynikający ze statutu jednostki budżetowej) 
 

 

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

…...............................(podajemy w układzie : od dd -mm -rrrr do dd -mm -rrrr. ) 
 

 

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne* 

 

* Zapis : Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących 

w jej skład ( podać liczbę) jednostek budżetowych. Pozycję tę pomija się , jeśli jednostka 

budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania. 
 

4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki rachunkowości) , w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów ( także amortyzacji) 

 

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w 

jednostce budżetowej , które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości 

lecz takie zapisy , które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej 

możliwość wyboru: 

 

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości 

niematerialnych naliczane są jednorazowo - metodą….....................wg. (ustawy, 

zarządzenia).................... 

b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania do użytku o 

wartości.................................. 

c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według........................................... 

d) środki pieniężne wycenia się według............................................ 
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e) należności wycenia się według.............................................................. 

f) odpis aktualizujący należności (opisać według jakiego są liczone algorytmu)....................... 

g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się 

według.................... 

h) zapasy materiałów wycenia się według....................................... 

i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z.................................................................. 

 

5. Inne informacje  

-podaje się inne informacje z zakresu przyjętej polityki rachunkowości, mające wpływ na 

zrozumienie danych zamieszczonych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego. 

 

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Do „Informacji Dodatkowej” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś 

z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną 

tabelę ze stanem zerowym. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego 

załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub 

zakładu budżetowego . 

Jeśli któraś z pozycji wymienionych w części II „Informacji dodatkowej”, jednostki nie dotyczy 

należy wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku braku danych należy wpisać „brak danych”. 

 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, ( w tym 

pozostałych środków trwałych) wartości niematerialnych i prawych oraz zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia . 

Tabela nr 1 

 

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 

dysponuje takimi informacjami 

Punkt uzupełniany jest wyłącznie, gdy jednostka posiada takie informacje. 

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych winna być potwierdzona na podstawie np.: 

- przyjętej aktualnej wartość do objęcia ubezpieczeniem , 

- decyzji dotyczącej opłaty za trwały zarząd wydanej w korelacji z aktualną wartością rynkową 

ustaloną przez rzeczoznawcę, 

- posiadanego operatu szacunkowego sporządzonego w celu sprzedaży środka trwałego . 

 

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych. 

Prezentacja danych w tej pozycji winna być dokonana z podziałem na: 

- długoterminowe aktywa niefinansowe 

- długoterminowe aktywa finansowe 

w szczegółowości jak w bilansie,  jeżeli nie dokonano odpisów wpisać - Nie dotyczy. 

 

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Tabela nr 2 

 

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu. 

Należy podać wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych wg 

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

dłużnych papierów wartościowych 

W tej pozycji należy podać liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym 

akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Powinny być to informacje 

wynikające na ostatni dzień roku obrotowego z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 

030. 

 

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 ). 

Tabela nr 3 

Dane wskazane do zaprezentowania w tej pozycji pochodzą przede wszystkim z ewidencji 

analitycznej do konta 290. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zwiększa się w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, której dotyczy 

odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają 

dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość a powstałe w ten sposób zmniejszenia 

wykazuje się jako wykorzystane.  

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności następuje w wyniku ustania 

przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego przez zwiększenie o kwotę 

rozwiązania odpisów aktualizujących należności oraz przychodów operacyjnych lub 

przychodów finansowych 

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności 

od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające 

wartość należności np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami 

( art 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). 

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar 

dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. 

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne ( rozwiązaniu) podaje się 

odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody 

finansowe – w zależności, których odpisy dotyczyły. 

 

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego 

zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Tabela nr 4 

Podstawę do wypełniona tej pozycji jest analityka prowadzona do konta 840. 

 

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 do 5 lat 

c) powyżej 5 lat 

W tej pozycji należy przedstawić ogólną wartość zobowiązań długoterminowych wg okresu 

ich spłaty. 

 

1.10 Kwoty zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z  

przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to 
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leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 

lub leasingu zwrotnego 

W tej pozycji należy wskazać kwoty zobowiązań wynikających z umów leasingu na koniec 

roku obrotowego. Będzie to dotyczyło wyłącznie takiej sytuacji, gdy zgodnie z przyjętymi 

zasadami ( polityką ) rachunkowości dana jednostka, przy założeniu spełnienia warunków 

określonych w art.3 ust.6 uor, może kwalifikować umowy leasingu według przepisów 

podatkowych. 

 

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń 

W tej pozycji podaje się łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku ( trwałym i 

obrotowym ) jednostki . Wskazuje się przy tym charakter i formę tych zabezpieczeń , np. 

zastaw, hipoteka. 

 

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 

W tej pozycji należy przedstawić kwotę zobowiązań warunkowych, które mogą powstać w 

wyniku udzielenia przez jednostkę gwarancji lub poręczenia za inną jednostkę bądź w 

związku z indosem weksla albo też z nieuznaniem przez daną jednostkę roszczenia innej 

jednostki, dochodzonego przez nią na drodze postępowania sądowego, jeśli nie została 

utworzona na ten cel rezerwa. 

 

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 . 

W tej pozycji należy zaprezentować istotne (wybrane indywidualnie przez jednostkę ) pozycje 

czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, które nie uwzględnia Polityka 

rachunkowości danej jednostki jako mogące być ujmowane w koszty danego roku. 

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

mających charakter rezerw, które należy wykazać w punkcie II.1.8- dane o stanie rezerw. 

 

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w 

bilansie. 

Tabela nr 5 

 

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

Tabela nr 6 

W tej pozycji podaje się kwotę wypłaconych w danym roku środków pieniężnych na 

świadczenia pracownicze ( przede wszystkim : nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, 

odprawy emerytalne, odprawy rentowe).   

 

1.16 Inne informacje 

W tej pozycji jednostki wykazują według własnego uznania pozostałe sprawy ważne dla 

zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego. 

 

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

W tej pozycji należy przedstawić wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w 

przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową .Wysokość odpisów 
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aktualizujących wartość zapasów oraz zmian w tym zakresie należy zaprezentować według 

poszczególnych rodzajów zapasów ( np. materiałów czy towarów). 

 

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. 

Tabela nr 7 

W punkcie tym należy rozszerzyć informację o środkach trwałych w budowie , których 

wartość jest prezentowana w poz. A.II.2 aktywów bilansu. Należy przy tym uwzględnić odsetki 

i różnice kursowe , które wpłynęły na zwiększenie kosztów budowy środków trwałych. 

 

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości 

lub które wystąpiły incydentalnie. 

W tej pozycji należy scharakteryzować wysokie pozycje przychodów i kosztów , które wystąpiły 

nadzwyczajnie lub incydentalnie, ewidencjonowane są najczęściej na kontach 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne” i 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. 

 

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe 

podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu 

z wykonania planu dochodów budżetowych. 

Pozycja ta nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych ani samorządowych zakładów 

budżetowych. 

 

2.5 Inne informacje 

W tej pozycji jednostki według własnego uznania mogą prezentować inne dane niż 

przedstawione w pozostałych pozycjach. Mogą dotyczyć takich zagadnień , jak np.: majątek 

obrotowy, przychody, koszty . 

 

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

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

W tej pozycji należy zaprezentować w dowolnej formie te dane, których nie przypisano do 

pozostałych pozycji , a które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy danej jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Tabela Nr 1 

  
   522.959,54
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Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 

Wyszczególnienie 

Grunty 

w 

tym prawo 
użytkowania 

gruntu 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

 

Środki 
transportu 

 

Inne środki 
trwałe 

 

    Razem 

 

Wartości 
niematerial

ne 

i prawne 

Wartość 
początkowa – stan 
na początek roku 

       

Zwiększenia,          
w tym: 

       

1/nabycie        

2/przeniesienia        

Zmniejszenia          
w tym: 

       

1/sprzedaż        

2/likwidacja        

3/przeniesienie        

Wartość brutto na 
koniec roku 

       

Umorzenie na 
początek roku 

       

Zwiększenia:        

1/amortyzacja        

2/przeniesienie        

Zmniejszenia:        

1/sprzedaż        

2/likwidacja        

3/przeniesienie        

Umorzenie na 
koniec roku 

       

Wartość netto 
środków trwałych 
na początek roku 

       

Wartość netto 
środków trwałych 
na koniec roku 

       

                                                                                      

…………………………..                                                  ……………………………..                                         ……………………………. 

główny księgowy                                                    rok, miesiąc, dzień                                     kierownik jednostki 

  146.435,36              0,00
   
    90.104,60

                 0,00

                    0,00                    0,00                    0,00

                 0,00                0,00                 0,00                0,00                 0,00

                   0,00

                0,00

                 0,00                 0,00                  0,00                 0,00                0,00                 0,00                 0,00

                 0,00                 0,00                 0,00

                     0,00                    0,00

                 0,00

                 0,00   90.104,60

                    0,00                    0,00                    0,00

                    0,00                    0,00                     0,00                    0,00                   0,00                    0,00                    0,00

                    0,00                    0,00                     0,00                    0,00                   0,00                    0,00                   0,00

                 0,00                 0,00                 0,00                0,00                0,00

                 0,00

                    0,00

                    0,00
 
                0,00  0,00 0,00

7.613,90

    7.613,90

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

  
   522.959,54 79.472,03 838.971,53

  87.420,30  391.338,57   79.472,03 648.335,50

146.435,36

0,00

    90.104,60

 0,00

       7.613,90

   0,00

       2.934,78       2.439,89

  0,00

  61.074,40     505.106,00

525.894,32

 0,00

    656.285,00

0,00

7.613,90

      0,00

90.104,60

    0,00

5.491,50

92.911,80

   0,00

  0,00

      2.439,89

2.439,89

81.911,92

    0,00

418.993,85

439.782,17

  0,00

0,00

56.374,99

    56.374,99

 0,00

0,00

      2.934,78 2.439,89 5.374,67

    5.374,67

90.104,60 81.911,92 844.346,20 7.613,90

    146.435,36    20.788,32      20.837,52  188.061,20

    48.443,60

    48.443,60      5.491,50

704.710,49

    20.788,32       20.788,32

     92.911,80       90.104,60     81.911,92   683.922,17       7.613,90

 
  59.015,06  131.620,97

                    
                    0,00

                
                0,00

  
  0,00 190.636,03     0,00
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           Tabela Nr 2 

Grunty w wieczystym użytkowaniu 

 
L.p. 

 
Treść 

 
Wyszczególnienie 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zmiany stanu w trakcie 
roku obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(4+5-6) 
Zwiększenie Zmniejszenie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Grunty 
stanowiące 
własność jst 
przekazane 
w wieczyste 
użytkowanie 

Powierzchnia 
(ha) 

    

Wartość 
(zł) 

    

2 Wieczyste 
użytkowanie 
gruntów 
Skarbu 
Państwa 

Powierzchnia 
(ha) 

    

Wartość 
(zł) 

    

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

           Tabela Nr 3 

Odpisy aktualizujące należności 

L.p Nazwa 
jednostki 

Grupa 
należności 

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego 

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 
obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego zwiększenia wykorzystane rozwiązane 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 
…………… 

Należność 
główna 

     

Odsetki      

 
x 

 
                 OGÓŁEM 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

 

                        0,00

                        
                        0,00

                        0,00

                        0,00

                        0,00

                       

                       0,00

                       0,00

                       0,00

                          0,00

 
                         0,00

                          0,00

                         0,00

                         0,00                  
                  0,00
 
                         

                   0,00
                  
                  

                         0,00

                      0,00                    0,00                       0,00                   0,00                       0,00

                      0,00                    0,00                       0,00                   0,00                       0,00

                      0,00                    0,00                       0,00                   0,00                       0,00

STRAŻ MIEJSKA 
w Gogolinie



20 
 

                                                Tabela Nr 4 

 

Informacja o stanie rezerw 

L.p. Wyszczególnienie 
rodzajów rezerw 
według celu ich 

utworzenia 

Stan na 
początek 

roku 

Zmiany stanu rezerw w ciągu roku 
obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(3+4-5-6) 
zwiększenie wykorzystanie rozwiązanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

                 OGÓŁEM      

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

 

                                                                                                                                   Tabela Nr 5 

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji 
i poręczeń niewykazanych w bilansie według 

stanu na: 

Początek okresu 
sprawozdawczego 

Koniec okresu 
sprawozdawczego 

1. 2. 3. 4. 

    

                                              OGÓŁEM   

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

               0,00                    0,00                          0,00                    0,00                     0,00

1. STRAŻ MIEJSKA w Gogolinie                                     0,00                                    0,00

                                0,00                                0,00
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           Tabela Nr 6 

 

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

L.p. Nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 

Odprawy 
emerytalne 

Nagrody 
jubileuszowe 

Ekwiwalenty za 
urlop 

Odprawy z tytułu 
końca kadencji 

 
1. 

     

 OGÓŁEM 
 

    

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

                                                    Tabela Nr 7 

 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

 

L.p. 

 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu 
sprawozdawczego 

 

ogółem 

w tym: 

odsetki różnice kursowe 

 

1. 

    

                    OGÓŁEM    

 

…………………………..                                            ……………………………..                                ……………………………. 

główny księgowy                                              rok, miesiąc, dzień                                  kierownik jednostki 

 

 

 

 

 
 

STRAŻ MIEJSKA 
w Gogolinie

                     0,00

 
                         0,00

                         0,00

STRAŻ MIEJSKA 
w Gogolinie                               0,00                        0,00

    

                       0,00

                                  0,00                           0,00                           0,00

                     0,0030.936,79

             30.936,79          45.931,32

45.931,32
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Załącznik nr 3  

        do Procedur dotyczących jednolitych 

        zasad sporządzania sprawozdania 

        finansowego przez podległe 

        jednostki organizacyjne 

 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych zobligowanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego 

 

1. Urząd Miejski w Gogolinie 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie 

3. Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni 

8. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie 

9. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie 

10. Straż Miejska w Gogolinie 

11. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie 

12. Dom Spokojnej Starości w Kamionku 

13. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie 

14. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

15. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




