
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Miasto i Gmina Kańczuga   

1.2 siedzibę jednostki 

 Kańczuga 

1.3 adres jednostki 

 Ul. M. Konopnickiej 2; 37-220 Kańczuga 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
 wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 Od 01.01.2018r.  do 31.12.2018r.  

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga:  

1. Urząd Miasta i Gminy Kańczuga; 
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze; 
3. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze; 
4. Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze; 
5. Miejsko – Gminny Żłobek w Kańczudze; 
6. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej; 
7. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach; 



8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie; 
9. Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce; 
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze; 
11. Miejsko – Gminne Przedszkole w Kańczudze; 
12. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kańczudze; 
13. Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.; 
14. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy. 

 

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

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach bilansowych w sposób zdefiniowany poniżej: 
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości:  
 pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), 
 otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji – otrzymane na podstawie darowizny – w 

wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. 

o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają 
finansowaniu ze środków majątkowych.  

3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku 
dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10 000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu 
przyjęcia do używania. Ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.  

4. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawki amortyzacyjnej 20%. 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.  

5. Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na: 
 podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”, 
 pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. 

6. Środki trwałe podstawowe – to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe 
stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby 
jednostki.  



7. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie             
o podatku dochodowym od osób prawnych.  Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych które zakupione 
ze środków na wydatki bieżące umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania) umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym 
rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały  okres amortyzowania środka trwałego.  

8. Prawo użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na gruntach będących własnością Skarbu Państwa umarza się wg stawki 1,5% rocznie za okres 
całego roku jednorazowo w miesiącu grudniu. 

9. Środki trwałe wycenia się następująco: 
 pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,  
 w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, 
 stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub 

według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów, 
 pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu   składnika aktywów trwałych, 
 otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego, 
      środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji – w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie szacunków 

dokonanych przez Komisję Inwentaryzacyjną lub w oparciu o opinię zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga spośród 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, uwzględniając ich aktualną/szacunkową wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie, 

 pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu. 
10. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów,          

a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.  
11. Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu       
w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych). 

12. Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia o wartości do 200 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.  
13. Zbiory biblioteczne przyjmuje się w cenie nabycia i umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. 
14. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny i współczesny mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu 

na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. 
15. Materiały i towary wycenia się według cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu. Rozchód wycenia się po cenach tych składników, które 

zostały nabyte najwcześniej. Gospodarką magazynową nie obejmuje się drobnych materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, sprzętu typu 
kuchennego, sprzętu gospodarczego itp. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie. W pozostałym zakresie prowadzi się ewidencję 
ilościowo- wartościową. 



16. Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego 
środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu, jak również koszty nabycia.  

17. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia 
przekracza w danym roku obrotowym 10 000 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych. 

18. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według 
średniego kursu walut. 

19. Zobowiązania – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej 
zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami. 

20. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego 
kwartału. 

21. Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej 
zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,  czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów 
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. 

22. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa  ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego. Aktualizacja należności z tytułu podatków, czynszów najmu i dzierżawy, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 
przeprowadzona jest w drodze oceny indywidualnej sytuacji każdego dłużnika w sposób określony w art. 35 ust. 1 UoR przez poszczególnych 
pracowników na podstawie dokumentów źródłowych. Pracownicy sporządzają zestawienie imienne dłużników, dla których należy sporządzić odpis 
aktualizujący wraz z podaniem kwoty zaległości ogółem oraz kwoty proponowanego odpisu aktualizującego.  Tworzy się odpis ogólny na należności 
nieściągalne ustalonych na podstawie danych na temat nieściągalności. Odpis na odsetki tworzy się w wysokości 100%. Zestawienia podlegają 
zatwierdzeniu przez kierownika jednostki i głównego księgowego. Odpisy aktualizujące dokonywane są na bieżąco nie później jednak niż na koniec 
roku. Kwota odpisów aktualizujących zmniejsza wykazane w bilansie należności. 

23. Udziały i akcje w innych podmiotach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 
24. Fundusze oraz pozostałe aktywa i  pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 

 

5. inne informacje 

Na podstawie Uchwały nr XXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum im Jana Pawła II z siedzibą w Kańczudze, ul. Szkolna 
włącza się do Szkoły Podstawowej im. Jana Króla III Sobieskiego z siedzibą w Kańczudze, ul. Szkolna 7, 37-220 Kańczuga z dniem 1 września 2018 r. 
Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Kańczudze, ul. Szkolna zakończyło działalność z dniem 31.08.2018r. 



Wzajemne rozliczenia dotyczą wszystkich elementów sprawozdania finansowego: w bilansie wyłącza się należności i zobowiązania, w rachunku zysków  
i strat wyłącza się wzajemne koszty i przychody; w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłącza się wartość nieodpłatnie otrzymanych (przekazanych) 
środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

 

 

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 

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

 

LP. Wyszczególnienie 

Wartość 
początkowa – stan 
na początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia Ogółem 
zwiększenie 
wartości 
początkowej 
(4+5+6+7) 

Zmniejszenia 
Zmniejszenia 
ogółem 
(9+10+11+12+1
3) 

Wartość 
początkowa – stan 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 
(3+8-14) 

nabycie 
przemieszczenia 
wewnętrzne 

aktualiz
acja inne zwiększenia zbycie likwidacja 

przemieszczenia 
wewnętrzne 

aktu
aliza
cja 

inne 
zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I. 
Razem wartości 
niematerialne i 
prawne (1.1+1.2) 

        539 066,66              40 615,01                                   -      
                    
-                                  -                 40 615,01                       -                            -                                    -      

                        
-               32 405,17               32 405,17                  547 276,50    

1.1. 

Licencje i prawa 
autorskie dotyczące 
oprogramowanie 
komputerowego 

        539 066,66              40 615,01                      40 615,01                     32 405,17               32 405,17                  547 276,50    

II. 
Razem rzeczowe 
aktywa trwałe (2+3+4)   81 204 648,34        1 131 400,33          11 412 854,29    

                    
-         24 671 378,10       37 215 632,72       22 394,80       465 159,50           5 422 696,96     

                        
-         7 942 993,92       13 853 245,18          104 567 035,88     

2.  
Razem środki trwałe 
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+
2.6.) 

  81 204 648,34        1 131 400,33          11 412 854,29                        
-       

  24 671 378,10       37 215 632,72       22 394,80       465 159,50           5 422 696,96                             
-       

  7 942 993,92       13 853 245,18          104 567 035,88     

2.1. Grunty, w tym:      6 226 782,86              55 517,00                  42 335,97              175 818,00             273 670,97         3 255,63                   42 335,97              61 887,08            107 478,68              6 392 975,15     



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

       356 729,49                                       -                                           -                   356 729,49     

2.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

  68 374 101,93            11 229 242,18        24 495 560,10       35 724 802,28         139 376,00           5 264 828,77         7 525 807,19       12 930 011,96             91 168 892,25    

2.3 Urządzenia techniczne 
i maszyny 

     1 122 727,43              39 266,99                      39 266,99                     10 980,00               10 980,00              1 151 014,42     

2.4 Środki transportu         905 593,74              61 992,50                      61 992,50       18 980,00                        18 980,00                  948 606,24    

2.5 Inne środki trwałe         310 198,46                                        -                                            -                    310 198,46    

2.6. Pozostałe środki trwałe      4 265 243,92            974 623,84                141 276,14             1 115 899,98             159,17       325 783,50               115 532,22           344 319,65             785 794,54              4 595 349,36     

3. 
Zbiory biblioteczne 

        455 176,26            217 586,73                   217 586,73           21 759,33                 69 465,98               91 225,31                  581 537,68    
 

      
 

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

 

LP. Wyszczególnienie 
Umorzenie – stan na 
początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia 

Zwiększenia 
ogółem (4+5+6) 

Zmniejszenia 

Zmniejszenia 
ogółem (8+9+10) 

Wartość początkowa 
– stan na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 
(3+7-11) 

amortyzacja/umorzenia za 
okres sprawozdawczy 

aktualizacja inne zwiększenia 
dotyczące 
zbytych 
składników  

dotyczące 
zlikwidowanych 
składników 

inne zmniejszenia 

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

I. Razem wartości niematerialne i 
prawne (1.1+1.2) 

                 315 086,91                          97 474,22                          -                                    -                        97 474,22                                -                               -                     32 405,17                    32 405,17                  380 155,96     

1.1. 
Licencje i prawa autorskie 
dotyczące oprogramowanie 
komputerowego 

                 315 086,91                          97 474,22                          97 474,22                      32 405,17                    32 405,17                  380 155,96     

II. 
Razem rzeczowe aktywa trwałe 
(2+3+4)            41 129 216,31                    4 065 741,14                          -                    25 743,92                4 091 485,06              157 414,75          222 381,05             4 503 712,12              4 883 507,92            40 337 193,45     

2.  
Razem środki trwałe 
(2.1+2.2+2.4)            41 129 216,31                    4 065 741,14                          -                    25 743,92                4 091 485,06              157 414,75          222 381,05             4 503 712,12              4 883 507,92            40 337 193,45     

2.1. Grunty, w tym:                           499,03                                560,93                                560,93                                          -                        1 059,96     



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

                                         -                                            -                                      -       

2.2  Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

           35 189 805,26                    2 892 150,41                    2 892 150,41              138 275,58               4 045 010,02              4 183 285,60            33 898 670,07     

2.3 Urządzenia techniczne i maszyny                  844 756,34                          90 087,86                          90 087,86                      10 980,00                    10 980,00                  923 864,20     

2.4 Środki transportu                  590 325,78                          83 741,24                          83 741,24               18 980,00                        18 980,00                  655 087,02     

2.5 Inne środki trwałe                  238 585,98                          24 576,86                          24 576,86                                          -                   263 162,84     

2.6. Pozostałe środki trwałe               4 265 243,92                        974 623,84                     25 743,92                1 000 367,76                      159,17          222 381,05                 447 722,10                  670 262,32               4 595 349,36     

3. 
Zbiory biblioteczne                  455 176,26                        217 586,73         

              217 586,73     
          21 759,33                   69 465,98     

               91 225,31                  581 537,68     

 

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 

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

LP. Wyszczególnienie 
Stan odpisów aktualizujących na 
początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia odpisów aktualizujących w 
ciągu okresu sprawozdawczego 

Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu 
okresu sprawozdawczego 

Stan odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu sprawozdawczego 
(3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Wartości niematerialne i 
prawne  

- - -                             -       

2 Środki trwałe  - - -                             -       



3 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) - 

- - - 

4 
 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie (inwestycje) - 

- - - 

5 
Długoterminowe aktywa 
finansowe - - - 

- 

5.1. Akcje i udziały - - - - 

5.2. Inne papiery wartościowe  - - - 
- 

5.3. 
Inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - 

- 

Ogółem (1+2+3+4+5)                         -                                        -                                           -                         -       
 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście 
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 LP. Wyszczególnienie   Wartość gruntów 

użytkowanych wieczyście -  
stan na początek okresu 

sprawozdawczego 

Zwiększenia wartości gruntów 
użytkowanych wieczyście  w 

ciągu okresu sprawozdawczego 

Zmniejszenia  wartości gruntów 
użytkowanych wieczyście w ciągu 

okresu sprawozdawczego 

Stan wartości gruntów 
użytkowanych wieczyście  na 

koniec okresu sprawozdawczego 
(4+5-6) 

  Lokalizacja, nr działki pow. (m2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Działka nr 1796/2 Kańczuga 
0,0088                         117,08       -          -        

                              117,08     

2 Działka nr 1890/7 Kańczuga 
0,0742                         987,20       -          -        

                              987,20     

3 Działka nr 1890/8 Kańczuga 
0,0150                         199,57       -          -        

                              199,57     

4 Działka nr 1891/1 Kańczuga 
0,5535                     7 364,12       -          -        

                           7 364,12     

5 Działka nr 1799/1 Kańczuga 
0,0189                         251,46       -          -        

                              251,46     

6 Działka nr 1890/5 Kańczuga 
1,2097                   16 094,62       -          -        

                         16 094,62     



7 Działka nr 1891/4 Kańczuga 
0,0236                         313,99       -          -        

                              313,99     

8 Działka nr 1891/6 Kańczuga 
0,4765                     6 339,66       -          -        

                           6 339,66     

9 Działka nr 1890/11 Kańczuga 
0,0083                         135,82       -          -        

                              135,82     

10 Działka nr 1891/7 Kańczuga 
0,0317                         518,77       -          -        

                              518,77     

11 Działka nr 1891/9 Kańczuga 
0,0902                     1 476,08       -          -        

                           1 476,08     

12 Działka nr 1890/1 Kańczuga 
0,3003                     4 914,32       -          -        

                           4 914,32     

Ogółem 
2,8107                   38 712,69       -          -        

                         38 712,69     

 

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 

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu,  
dzierżawy i innych umów, w tytułu umów leasingu  

 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

LP. Wyszczególnienie 
Wartość na początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zmniejszenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Wartość na koniec okresu 
sprawozdawczego (3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Środki trwałe 21 888,00                                               -                                                           -      21 888,00 

1.1 Grunty 
 

    - 

1.2 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

    - 

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 
21 888,00     21 888,00 

1.4 Środki transportu                                   -       

 



1.5 Pozostałe środki trwałe       
                            -       

2 Pozostałe środki trwałe 
194 442,26 191 587,52 171 234,78 214 795,00 

Ogółem (1+2) 216 330,26 191 587,52 171 234,78 236 683,00 

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

  

LP. Wyszczególnienie 

Wartość na początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zmniejszenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Wartość na koniec okresu sprawozdawczego 

liczba  wartość  liczba wartość liczba  wartość liczba (3+5-7) wartość (4+5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Akcje 
      

- - 

1.1.   
      

- - 

1.2.         - - 

2 Udziały 5140 5 140 000,00 0 - 0 - 5 140,00 5 140 000,00 

2.1. 

Udziały w Zakładzie 
gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z 
siedzibą w Kańczudze 

5140 5 140 000,00     5 140,00 5 140 000,00 

2.2.         
- - 

3 
Dłużne papiery 
wartościowe       - - 

3.1.         
- - 

3.2         
- - 



4 Inne papiery wartościowe       
- - 

4.1.         
- - 

4.2.         
- - 

Ogółem  5140 5 140 000,00 - - - - 5 140,00 5 140 000,00 

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 7. Odpisy aktualizujące wartość należności 
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

LP. 
Wyszczególnienie wg grup 
należności  

Stan odpisów aktualizujących na 
początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu 
okresu sprawozdawczego 

Zmniejszenia odpisów aktualizujących w 
ciągu okresu sprawozdawczego 

Stan odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu sprawozdawczego 
(3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Podatnicy 217 631,65 25 261,39 141 735,00 101 158,04 

2 Dzierżawcy 3 178,64 - - 3 178,64 

3 
Fundusz alimentacyjny i zaliczka 
alimentacyjna 

1 971 231,06 137 798,08 - 2 109 029,14 

Ogółem (1+2+3) 2 192 041,35 163 059,47 141 735,00 2 213 365,82 

 

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

Tabela 8.Informacja o stanie rezerw 
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

LP. 
Wyszczególnienie rodzajów rezerw 
według celu ich utworzenia 

Stan na początek okresu 
sprawozdawczego 

Zwiększenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego 
Stan na koniec okresu 
sprawozdawczego (3+4-5) 



1 2 3 4 5 6 

1  Brak danych - - - - 

Ogółem  - - - - 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, 
okresie spłaty: a)powyżej 1 roku do 3 lat; b)powyżej 3 do 5 lat; c)powyżej 5 lat 

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty 

(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

LP. Wyszczególnienie 

Okres wymagalności 
Razem 

powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

według stanu na: 

początek okresu 
sprawozdawczego 

koniec okresu 
sprawozdawczego 

początek okresu 
sprawozdawczego 

koniec okresu 
sprawozdawczego 

początek okresu 
sprawozdawczego 

koniec okresu 
sprawozdawczego 

początek okresu 
sprawozdawczego 
(3+5+7) 

koniec okresu 
sprawozdawczego 
(4+6+8) 

1 2,00 zł 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
BS Jarosław UM nr 
620152/JST/2/16/OJ z 
dn.04.11.2016 

  
560 000,00 420 000,00 

  
560 000,00 420 000,00 

2 

BS Jarosław UM Nr 
620152/JST/4/15/OJ  z dn 
05.12.2015 

  300 000,00 200 000,00   300 000,00 200 000,00 

3 

ING Bank Śląski Um 
866/2012/00000353/00 z 
dn.29,112012 

  
70 000,00 - 

  
70 000,00 - 

4 
WFOŚi GW Um 52/2013/OW/P/Pz 
dn.29.10.2013 

- - - - 399 999,98 319 999,98 399 999,98 319 999,98 

5 
BS Jarosław Um.620152/4/13/01 z 
dn.20.11.2013     

240 000,00 190 000,00 240 000,00 190 000,00 

6 
ING Bank Śląski UM 866/2014 z 
dn.28.112014     420 000,00 360 000,00 420 000,00 360 000,00 

7 
SGB Bank SA UM 1/S/UG/ORK/2017 
z dn.30.10.2017     1 900 000,00 1 652 000,00 1 900 000,00 1 652 000,00 



8 

BS Jarosław UM. 
620152/JST/6/18/OJ z dnia 
05.11.2018 

     
748 000,00 - 748 000,00 

9 
WFOŚ i GW UM 89/2018/OW/P/P z 
dn.28.11.2018 

     
1 144 118,61 - 1 144 118,61 

Ogółem  
- - 930 000,00 620 000,00 2 959 999,98 4 414 118,59 3 889 999,98 5 034 118,59 

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 

 Brak danych 

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

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

 

LP. 
Wyszczególnienie według rodzajów 
zobowiązań 

Kwota zobowiązania 
Wyszczególnienie według formy i charakteru 
zabezpieczenia zobowiązania 

Kwota zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 

1 Umowa pożyczki z WFOŚiGW Rzeszów 1 144 118,61 Weksel - WFOŚiGW Rzeszów 1 500 000,00 

Ogółem 1 144 118,61 x 1 500 000,00 

 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w 
bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy  

(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

 



 

LP. 
Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań 
warunkowych Kwota zobowiązania warunkowego 

Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia 
zobowiązania warunkowego Kwota zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 

1  Brak danych       

Ogółem                                     -        x                                      -       
 

 
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 

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe 
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

 LP
. 

Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych 

Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: 

początek okresu sprawozdawczego koniec  okresu sprawozdawczego 

1 2 3 4 

1 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - - 

2 Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - - 

3 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - 
- 

4 Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - 
- 

Ogółem - - 
 



Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, w związku z występowaniem kosztów mało istotnych co do ich znaczenia i kosztów 
przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju, np. prenumerata czasopism, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne. 
 

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 

LP. Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń 

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu: 

początek okresu sprawozdawczego koniec okresu sprawozdawczego 

1 2 3 4 

1 Gwarancja ubezpieczeniowa                            319 386,25                                     182 985,01     

2 Gwarancja bankowa                              78 904,01                                       63 126,16     

3 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                                 8 234,45                                     281 344,20     

Ogółem                             406 524,71                                     527 455,37     

  

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

Tabela 14. Wypłacone świadczenia pracownicze 
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)  

Lp. Wyszczególnienie Kwota wypłaconych środków pieniężnych 

1 2 3 

Świadczenia pracownicze: 20 874 134,78 

1 
z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów  zgodnie z odrębnymi przepisami 

14 663 337,20 

2 
z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i 
innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń 

3 067 620,84 



3 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 092 385,50 

4 świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 192 305,59 

5 premie, nagrody jubileuszowe 270 868,09 

6 pozostałe, w tym: świadczenia niepieniężne, itp. 1 587 617,56 

 

1.16. inne informacje 

Brak 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

LP. Wyszczególnienie wg 
rodzajów zapasów 

Stan odpisów aktualizujących na 
początek okresu sprawozdawczego 

Zwiększenia odpisów aktualizujących w 
ciągu okresu sprawozdawczego 

Zmniejszenia odpisów aktualizujących w 
ciągu okresu sprawozdawczego 

Stan odpisów aktualizujących na 
koniec okresu sprawozdawczego 
(3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Brak danych - - - - 

Ogółem  - - - - 
 

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 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,  
 w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 



LP. Wyszczególnienie  

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 

Koszty wytworzenia poniesione w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Rozliczenie kosztów wytworzenia w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Razem (3+6-9) 

Ogółem 

w tym: 

Ogółem 

w tym: 

Ogółem 

w tym: 

odsetki 
różnice 
kursowe odsetki 

różnice 
kursowe odsetki 

różnice 
kursowe 

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

1 Budowa zb.małej retencji 
w Pantalowicach 

36 600,00 
     

36 600,00 
  

- 

2 Modernizacja b.komunal-
Łop.W 

-   15 150,91   15 150,91   - 

3 Zakup samochodu Opel 
Vivar N-ce 

- 
  

61 992,50 
  

61 992,50 
  

- 

4 
Przebudowa sieci 
wodociągowej w 
Pantalowicach 

- 
  

57 281,23 
  

57 281,23 
  

- 

5 
Budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie MiG 
K-ga 

75 252,85   54 816,47      130 069,32 

6 
Budowa kaplicy 
cmentarnej w 
m.Pantalowice 

141 608,68 
  

184 034,25 
  

325 642,93 
  

- 

7 Zakupy inwestycyjne    
25 020,80 

  
25 020,80 

  
- 

8 Utworzenie i wyposażenie 
dziennego dla domu 
seniora w Lipniku 

   28 400,00   28 400,00   - 

9 Rozbudowa OS.ulicz .w 
m.Pantalowice 

854,00 
        

854,00 

10 Budowa oś.ul.w 
m.Kańczuga 

1 476,00 
        

1 476,00 

11 Kanalizacja sanitarna  
Rączyna 

125 910,00 
  

1 619 381,83 
  

59 471,81 
  

1 685 820,02 

12 
Modernizacja dróg 
gminynych i ulic na  terenie 
MiG 

- 
  

1 062 948,78 
  

1 062 948,78 
  

- 



13 Modernizacja dr.dojazd.do 
gr.rol. 

-   119 389,95   119 389,95   - 

14 
Projekt i przebudowa 
studni głebinowej dla SUW 
Łop.M 

48 480,00 
        

48 480,00 

15 Projekt kotłowni CO w SP i 
Gim.w Kańczudze 

14 855,50 
     

14 855,50 
  

- 

16 
Opracowanie koncepcji 
Szkoły Muzycznej w 
Kańczudze 

9 594,00      9 594,00   - 

17 Modernizacja dachu na b. 
przedszkola Sietesz 

- 
  

160 155,00 
  

160 155,00 
  

- 

18 Projekt i budowa zbiornika 
wód rozt. I opad. Sietesz 

11 162,00 
        

11 162,00 

19 Budowa placów zabaw -   16 908,20   16 908,20   - 

20 

OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI PROJ. 
ORAZ BUDOWA 
INFRASTRUKTURY TECH. 
NA TERENIE MPZP 

37 533,29 
  

1 845,00 
  

39 378,29 
  

- 

21 Projetk i budowa kaplicy 
cm. Łop. W    

126 701,96 
  

200,41 
  

126 501,55 

22 Budowa hali sportowej w 
m.Łop.W 

2 934 252,72 
  

552,10 
  

2 934 804,82 
  

- 

23 Kanalizacja sanitarna 1 527 630,97 
  

50,00 
  

1 488 320,97 
  

39 360,00 

Ogółem  
4 965 210,01 - - 3 534 628,98 - - 6 456 116,10 - - 2 043 722,89 

 

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

Przychody, które wystąpiły incydentalnie: 

 Środki z porozumienia nr TM.0810.1.18 dotyczące odszkodowania za prowadzoną działalność górniczą związaną z eksploatacją gazu na KGZ 
Jodłówka OZG Pruchnik na drodze gminnej G110744km 1+038-1+443 zlokalizowanej na działce 1730 w miejscowości Pantalowice – 10 000,00 zł,  
 Środki z odszkodowania za zniszczone drogi na podstawie protokołu odbioru stanu technicznego dróg po pracach geologicznych przez Grupę 
Sejsmiczną PI-145 na drogach w obszarze Gminy Kańczuga, sołectwo Rączyna – 16 974,00 zł. 



 

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

 Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 Nie dotyczy 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki 

Tabela 16. Wzajemne rozliczenia między jednostkami  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) 
 

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegającym wyłączeniu w łącznym bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. – wg. sprawozdań jednostkowych 

Aktywa 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 

1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze należności z tytułu dostaw i usług 1.347,19 

2. Centrum Usług Wspólnych należności z tytułu dostaw i usług 1.908,96 

3. MG Przedszkole w Kańczudze należności z tytułu dostaw i usług 454,01 

SUMA  -3.710,16 

Pasywa 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 

1. MG Żłobek w Kańczudze Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 454.01 

2. MGOPS w Kańczudze Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.908,96 



3. Szkoła Muzyczna w Kańczudze Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.347,19 

SUMA  -3.710,16 

 

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegającym wyłączeniu w łącznym Rachunku Zysków i Strat sporządzonym na dzień 31.12.2018r – wg. sprawozdań 
jednostkowych 

Przychody 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 

1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze Przychody z tytułu dochodów budżetowych 32.673,19 

2. Centrum Usług Wspólnych Przychody z tytułu dochodów budżetowych 1.908,96 

3. MG Przedszkole w Kańczudze Przychody z tytułu dochodów budżetowych 7.522,21 

4. Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze Przychody z tytułu dochodów budżetowych 36.264,00 

Razem przychody -78.368,36 

 

Koszty 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 

1. MG Żłobek w Kańczudze Zużycie materiałów i energii 454,01 

2. MGOPS Kańczuga Zużycie materiałów i energii 1.908,96 

3. Szkoła Muzyczna w Kańczudze Zużycie materiałów i energii 1.347,19 

Razem zużycie materiałów i energii 3.710,16 

4. MGOPS Kańczuga Usługi obce 384,00 

Razem usługi obce 384,00 



5. Gimnazjum w Kańczudze Podatki i opłaty 960,00 

6. Szkoła Podstawowa w Kańczudze Podatki i opłaty 5.280,00 

7. Centrum Usług Wspólnych Podatki i opłaty 384,00 

8. MG Żłobek w Kańczudze Podatki i opłaty 1.123,20 

9. Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej Podatki i opłaty 2.160,00 

10. Szkoła Podstawowa w Pantalowicach Podatki i opłaty 2.160,00 

11. Szkoła Podstawowa w Rączynie Podatki i opłaty 2.160,00 

12. Szkoła Podstawowa w Siedleczce Podatki i opłaty 2.160,00 

13. MG Przedszkole w Kańczudze Podatki i opłaty 11.836,80 

14. Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach Podatki i opłaty 2.160,00 

15. Szkoła Podstawowa w Sieteszy Podatki i opłaty 2.160,00 

16. ŚDS w Łopuszce Wielkiej  Podatki i opłaty 456,00 

17. Urząd Miasta i Gminy Kańczuga Podatki i opłaty 2.880,00 

Razem podatki i opłaty 35.880,00 

18. MGOPS Kańczuga Inne świadczenia finansowane z budżetu 38.394,20 

Razem inne świadczenia finansowane z budżetu 38.394,20 

Razem koszty -78.368,36 

 

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegającym wyłączeniu w łącznym Zestawieniu Zmian w Funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2018r – wg. 
sprawozdań jednostkowych 

Zwiększenia funduszu 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 



1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

1.559.325,55  

2. Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

2.787.902,21 

3. MG Przedszkole w Kańczudze Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

189.285,18 

4. Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

8.047,79  

Razem zwiększenia - 4.544.560,73 

 

Zmniejszenia Funduszu 

Lp. Nazwa i adres kontrahenta Tytuł Kwota wyłączenia (-) 

1. Urząd Miasta i Gminy Kańczuga wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

2.990.393,18 

2. Gimnazjum w Kańczudze wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

1.554.167,55 

Razem zmniejszenia  - 4.544.560,73 

 

 

 

 

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

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


