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INFORMACJA DODATKOWA
I. I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
l.

1.1. l nazwę jednostki
GMINA RUDNIKI

1.2. l siedzibę jednostki
Rudniki

1.3. l adres jednostki
URZĄD GMINY W RUDNIKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A

1.4. l podstawowy przedmiot działalności jednostki
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWOŁANA DO ORGANIZACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO NA
TERENIE GMINY

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020-31.12.2020 r.

3. l wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
GMINA RUDNIKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A, 46-325 RUDNIKI
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŻYTNIOWIE,
ŻYTNIÓW 29, 46-325 RUDNIKI
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. WAJDY W RUDNIKACH UL. WIELUŃSKA 6,46-325
RUDNIKI
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DALACHOWIE, DALACHÓW 217,
46-325 RUDNIKI
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE, MIROWSZCZYZNA
43, 46-325 RUDNIKI
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI CIECIUŁOWIE, CIECIUŁÓW 19,46-325
RUDNIKI
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W RUDNIKACH UL. WIELUŃSKA 4, 46-325 RUDNIKI
GMINNY ŻŁOBEK SKRZACIK W RUDNIKACH UL. WIELUŃSKA 6, 46-325 RUDNIKI
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIKACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, 46-
325 RUDNIKI
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
pasywów (także amortyzacji)

4.

ZAŁĄCZNIK NR l
5. l inne informacje

BRAK
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

l.

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 NR l W ZAŁĄCZENIU

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



ł

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
NIE DOTYCZY

1.4. l wartość gruntów użytkowanych wieczyście
NIE DOTYCZY

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu
TABELA NR 2 W ZAŁĄCZENIU

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

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)
TABELA NR 3 W ZAŁĄCZENIU

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

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej l roku do 3 lat
NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat
NIE DOTYCZY

c) powyżej 5 lat
NIE DOTYCZY

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing
finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub
leasingu zwrotnego
NIE DOTYCZY

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

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

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie
NIE DOTYCZY

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



1.15. l kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
ODPRAWY EMERYTALNE- 91 721,26 ZŁ
EKWIWALENT ZA URLOP WYPOCZYNKOWY-15 968,74 ZŁ
NAGRODY JUBILEUSZOWE - 214 558,09 ZŁ

1.16. l inne informacje
BRAK

2.

2.1. l wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
NIE DOTYCZY

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.2

3 537 333,65 ZŁ
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie
6 717,36 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. l inne informacje
BRAK

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
syt^'acji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
BR^
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Załącznik nr l

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
I Gmina Rudniki

l. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych
w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy
o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady
wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że
przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub j st otrzymane nieodpłatnie, na podstawie
decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowa -
amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

stawkami określonymi
nr l do ustawy z dnia 15

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik
lutego 1992 r,( Dz. U. z 2017 r.póz. 2343 ).

Rzeczowe aktywa trwałe jednostki obejmują:

środki trwałe

pozostałe środki trwałe

środki trwałe w budowie(inwestycje)

dobra kultury

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. l pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz
środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane
w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe obejmują w szczególności:
• nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną

własnością, budynki, budowle,

maszyny i urządzenia,

środki transportu i inne rzeczy,

ulepszenia w obcych środkach trwałych,
inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu
na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający".
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:



w przypadku zakupu - według ceny nabycia,

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś
w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcę,

• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki
środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,

• w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej
z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, (w przypadku braku
wartości w decyzji wg wyceny lub wartości rynkowej),
wartość mienia przejętego po likwidowanej jednostce - wg wartości netto wynikającej
z bilansu zlikwidowanej jednostki

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się
w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe",
pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. póz.
1053 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 Nr 238,
póz. 1579). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych (załącznik nr l do ustawy).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia
środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych". Amortyzacja obciąża na koniec roku konto 400 „Amortyzacja".
W jednostce przyjmuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się
wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz
jednostki.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.



Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 „rozporządzenia", które finansuje
się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak
jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).
Obejmuj ą one

książki i inne zbiory biblioteczne

meble i dywany

środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane
za koszt uzyskania przychodu w 100%.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe
środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane
jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii".

W ewidencji pozostałych środków trwałych nie ujmuje się składników majątkowych tzw.
„niskocennych", których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 350 zł. Są one księgowane
bezpośrednio w koszty działalności jednostki i nie są objęte ewidencją ilościową.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej
w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień otrzymania lub
w wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem
ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości określonej w przepisach
o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu
amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr l do ustawy z dnia 15 lutego
1992 r.,(Dz. U. z 2017 r.póz.2343 z późn. zm.). Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża na koniec roku
konto 400 „Amortyzacja".

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze
wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej nieprzeta'aczajacej wielkości wymienionej
w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości
niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to
ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii".
Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym
koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne" umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla
poszczególnych podstawowych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu
zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji
„Wartości niematerialne i prawne", drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej



w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania „Pozostałe wartości niematerialne
i prawne".

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty pozostające w bezpośrednim związku i poniesione
w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia
i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych
stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia
zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

- opłaty notarialne, sądowe itp.,

- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych rozliczone do zakończenia budowy.
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu
oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj.
kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- koszty dokumentacji projektowej,

- koszt nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych
z budową,

- koszty badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia
właściwości geologicznych terenu,

- koszty przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze
sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,

- opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,

- koszty założenia stref ochronnych i zieleni

- koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

- koszty ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,

- koszty sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,

- inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie,
a wyniki z aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie
dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub
artystyczną.

Przyjmowane są one do ewidencji:



- w przypadku zakupu w cenach nabycia,

- w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej,
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie
o przekazaniu.

Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych. Dobra kultury nie podlegają umarzaniu.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.
Zgodnie z§ 11 i 12 „rozporządzenia" odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych
w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek
należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się
nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość
zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art.
35b ust. l ustawy o rachunkowości, przy czym (§ 10 „rozporządzenia"):
- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu zalicza się do wyników na
pozostałych operacjach niekasowych,

- odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw
obciążają te fundusze.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Na
dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej
zapłaty.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą
o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako
lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są
w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według zasad dla udziałów w innych
jednostkach.

Ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów
długoterminowych aktywów finansowych.

Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez
jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie
państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce budżetowej, do czasu



podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po
zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na
koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek" według wartości netto wynikającej z bilansu
zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości
określonej odpowiednio w:

- decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
- decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
- dokumencie sprzedaży,
- dokumencie o likwidacji składników mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie
zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

Zapasy środków obrotowych obejmują w jednostce materiały zakupione na potrzeby sekcji
komunalnej - magazyn hydroforni, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom
zakupu.

Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów w magazynie hydroforni.
W przypadku pozostałych materiałów magazyn nie jest prowadzony, a wartość zakupionych
materiałów obciąża bezpośrednio koszty działalności (art. biurowe, paliwo, opał).

Przyjęcie materiałów do magazynu hydroforni następuje w rzeczywistych cenach zakupu.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się na podstawie szczegółowej identyfikacji cen (ceny
rzeczywiste).

W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach zakupu lub koszcie
wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena
zakupu lub koszt wytworzenia nie mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28
ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym.
Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia
bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy
w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość
ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. l ustawy
o rachunkowości).

Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych wycenia się
według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3
miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem:
- odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które
obciążaj ą te fundusze,

- odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się do
wyniku na pozostałych operacjach niekasowych.



Odsetki od należności, w tym również należności, do których stosuje się przepisy dotyczącezobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokościodsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasadobowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniegoogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub w części, a ichspłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ufp.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przezPrezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmujeSię
w księgach w dniu ich przeprowadzenia - odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedażylub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień -
w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie
zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.
Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub którychtermin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego
(np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksleo terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a króts2ym od l roku). Krótkoterminowe papierywartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,
zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych
okresów sprawozdawczych, (prenumeraty, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia, inne wydatkiponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc).
W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują
Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

w zakresie sprawozdania finansowego jednostki - według art. 28 ust. l pkt 8 i 8a ustawy
o rachunkowości,

w zakresie sprawozdawczości budżetowej - według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań
z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, póz. 366).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowezaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.



Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału wedhig zasad
obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego
ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod
datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartahi.

Zobowiązania zaliczane do państwowego dhigu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wykazywane w sprawozdaniach Rb, wyceniane są według
zasad zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r.

Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe
zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. l ustawy o rachunkowości według wiarygodnie oszacowanej
wartości.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. Jednostka nie dokonuje
biernych rozliczeń między okresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych
świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są
tworzone.

Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń
przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie
warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wypływu środków
pieniężnych.

Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi gwarancjami
i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji i poręczenia.

Przychody urzędu jst obejmują dochody budżetu jst nieujęte w planach finansowych innych
samorządowych jednostek budżetowych.

Przychody przyszłych okresów to równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych (art.
41 ust. l pkt l ustawy o rachunkowości).

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień,
która spowoduje wykonanie:

a) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku oraz
w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji
w danym roku,

b) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat,

c) wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych.

Zaangażowanie jest księgowane na każdym etapie jego wystąpienia, co najmniej jednak na moment
poniesienia wydatku.



II Jednostki oświatowe

l. Rzeczowe aktywa trwałe obejmujące środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe wycenia się:
a) rzeczowe aktywa trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia,
b) otrzymane w postaci nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny rzeczowe aktywa

trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia otrzymania, z uwzględnieniem stopnia
dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie darowizny lub w umowie
o nieodpłatnym przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych
cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich
stanu
i stopnia zużycia;

c) rzeczowe aktywa trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając
koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia inwestycji aż do czasu
przyjęcia środka trwałego do używania;

d) ujawnione w toku inwentaryzacji rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w wartości
wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości
rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich
zinwentaryzowania;

e) środki trwałe przekazane od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się
w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;

f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanej inne jednostce organizacyjnej wycenia
się według wartości netto wnikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki;

g) rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej
pomniejszonej
o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytuhi trwałej
utraty ich wartości.

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane
nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym
dokumencie, a otrzymane na odstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia
otrzymania lub umowie
o przekazaniu. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości
początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jak również o odpisy z tytuhi trwałej
utraty wartości.

3. Zbiory biblioteczne zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu/nabycia. Zbiory
ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie.

4. Zapasy obejmują materiały. Materiały wycenia się w cenie zakupu. Rozchód materiałów z
magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło".

5. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem
VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi
odsetkami
z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o
wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania wobec tych
jednostek.

6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.

7. Walutę obcą wycenia się zgodnie z zapisami art. 30 ustawy o rachunkowości.
8. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z

odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
9. Pozostałe środki trwale to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10,000 zł

i równiej lub wyższej kwocie 350,00 zł, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki.
Do pozostałych środków trwałych, które mogą zostać spisane jednorazowo w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania zalicza się, bez względu na wartość:

a) pomoce dydaktyczne,
b) książki i inne zbiory biblioteczne,



c) meble i dywany,
d) odzież.

10. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości
początkowej niższej od kwoty 350,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia
materiałów i nie prowadzi się dla nich ewidencji bilansowej. Bez względu na wartość
ewidencji bilansowej nie podlegają również: materiały szkolne i biurowe, środki czystości,
publikacje podręczne, drobny sprzęt kuchenny (talerze, kubki, miski sztućce itp.), materiały
tłukące się, drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania higieny i czystości itp., które zalicza
się bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Zakupione materiały wydawane są do
zużycia bezpośrednio po zakupie.

11. Środki trwałe umarzane są i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku obrotowego, a
ich umorzenie ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki pod data 31 grudnia według
stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Umorzenie środków trwałych nalicza się
od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego. W
przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji,
sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w
ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

12. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące
pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10.000,00 zł, a
także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako
pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia
do używania. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza
kwotę 10.000 zł, z wyjątkiem Twiązanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze
środków na inwestycje i umarza stopniowo, od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Wartości niematerialne i prawne umarzane są i
amortyzowane jednorazowo za okres całego roku obrotowego, a umorzenie ujmuje się w
księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia według następujących stawek
amortyzacyjnych:

L.p. Długość licencji Stawka amortyzacji w %
1 I 2 lata 50
2 3 lata - 4 lata 25
3 5 lat - 7 lat 20
4 8 lat - 9 lat 12,5
5 l O lat i dłużej 10

13. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych
i prawnych.



III Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz
w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

l.Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie
nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej
w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości
niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, przyjmuje się jako pozostałe
wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,
a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych".

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych
umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

Środki trwałe o wartości przekraczającej wielkości ustalone w przepisach o podatku od osób prawnych
wprowadza się do ewidencji i dokonuje odpisów umorzeniowych według stawek określonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie
decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji o przekazaniu, a otrzymane na
podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem odpisów
umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Środki trwałe ewidencjonuje się na kontach

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe"

- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe"

oraz ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4.

i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie
072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
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Tabela nr 2

Zafqcznik do Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane - zbiorcze

LP. Grupa wedtug KŚT Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5)

l 2 3 4 5 6

l 310 151 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 151 200,00 zł

2 487 50 842,93 zł 4 279,90 zł 0,00 zł 55 122,83 zł
Razem 202 042,93 zł 4 279,90 zł 0,00 zł l 206 322,83 zł
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Tabela nr 3
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Stan odpisów aktualizujących wartość należności
T

LP. Grupa należności Sta n na początek
roku obrotowego

Zmia ny sta nu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązane

Stan na koniec roku
obrotowego

l 2 3 4 5 6 7

l
Należności z tytułu odsetek 267 121,98 zł 38 990,28 zł zł zł 306112,26 zł

2Należności z tytułu dostawy wody i
odprowadzania ścieków 19 253,72 zt 7 753,16 zł zł zł 27 006,88 zł

3|Należności z tytułu czynszów i dzierżawy 14 335,67 zł zł zł 3 649,18 zł 10 686,49 zł
4|Należności z tytułu podatków 651999,45 zł 80 947,89 zł zt zł 732 947,34 zł
5| Pozostałe należności 27 185,05 zł zł zł 480,15 zł 26 704,90 zł
6| Należności z tytułu opłaty śmieciowej 66 804,47 zł 10 170,00 zł zł zł 76 974,47 zł
7|Dłużnicy zaliczki alimetacyjnej 57 277,87 zt zł zł 5 886,76 zł 51391,11 zł
8| Dłużnicy funduszu alimentacyjnego 1338 918,84 zł Ill 577,19 zł zł 36 795,02 zł 1413 701,01 zł
9|0dsetki od należności funduszu 471737,13 zt 83 160,97 zł zł 56 076,75 zł 498 821,35 zł

Razem 2 914 634,18 zł 332 599,49 zł zł 102 887,86 zt 3 144 345,812ł
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