
Informacja dodatkowa     

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

 

1.  

1.1. nazwę jednostki:   Urząd  Gminy   
1.2. siedzibę jednostki: Urząd Gminy 
1.3. adres jednostki: Sośnie,  ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: 
 

Przedmiot działalności określony w statucie jednostki Urzędu Gminy i określony       

w Ustawie o samorządzie gminnym – podstawowe zadania wynikające z art. 7 ustawy. 

 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniach:   
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

oraz porównywalne dane finansowe wynikające z bilansu otwarcia roku 2020r. 
 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy 
 

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

i pasywów (także amortyzacji): Kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej            

i aktualizuje dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy                                 

o rachunkowości, w tym m. in. Zakładowy Plan Kont (ZPK), ustalający wykaz kont 

księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzenia rachunków zysków     

i strat. 
W roku obrotowym 2021 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do 

przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Środki 

trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów 

umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad umarzania lub 

amortyzacji przyjmując stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2105, ze zmianami). Środki 

trwałe i WNiP o wartości poniżej 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości 

powyżej 10 tys. zł – umarza się metodą liniową. Jednostka sporządza rachunek 

zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do 

ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie 

darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. 
 

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 
 

• w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty 

zakupu nie stanowią istotnej wartości, 
• w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu 

wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – 

według ceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 



• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych 

dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości 

godziwej, 

• w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej 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 otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego –     

w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych 

nowego środka. 
 

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. 

 

  Należności: 
• Długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada                   

w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc do dnia bilansowego. 

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. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności 

dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. 
 

• 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.        

1 ustawy o rachunkowości). 
 

Zapasy: 
• Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, jeśli 

koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w 

cenach zakupu. Urząd Gminy do pozostałych materiałów nie prowadzi 

ewidencji obrotu materiałowego. 

• Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte we własnym zakresie wycenia 

się według ceny ich zakupu, 
• Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we własnym zakresie wycenia się 

według kosztu wytworzenia określonego w art. 28 ust. 3 ustawy                          

o rachunkowości. 
 

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

nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się na według kursu 

średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. 

 

 

 



Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 
• Bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia 

międzyokresowe bierne nie występują lub mają nieistotną wartość                        

i dlatego nie są tworzone. Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na 

przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce oszacowanych skutków 

toczącego się postępowania sądowego, 
• 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. 

Zobowiązania: 
• bilansowe – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
• bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych - wycenia się według 

wymaganej kwoty zapłaty 
 

Fundusze jednostki oraz pozostałe aktywa i pasywa: 
„Fundusz jednostki” według: tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu 

wymienionych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. 

 

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem 

porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. 

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, 

tj. według rodzajów kosztów       i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji 

budżetowej wydatków. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków           

i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do „rozporządzenia” składa się: 

- zysk (strata) z działalności podstawowej, 
- zysk (strata) działalności operacyjnej, 

- zysk (strata) brutto. 
 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1. .. 
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz, zawierających stan aktywów na początku roku 

obrotowego, zwiększanie i zmniejszania z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, 

rozchodu, stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie 

stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia. 
 

Tabela 1. Rozliczenie majątku trwałego za 2021r. wg wartości brutto 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 

początku 

roku [zł] 

Zwiększenie 
[zł] 

Zmniejszenie 
[zł] 

Stan na koniec 

roku 
[zł] 

1. Grunty 1 729 874,10 67 148,00 4 960,00 1 792 062,10 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

1.3 

 

w tym:  

stanowiące własność jst 

przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom 

przyjęte z komunalizacji 

zakup działki nr 586/7 w 

m. Kałkowskie 

 

283 040,00 
 

 

 

 

 

1 190,00 

       

1 538,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 

 

 

 

 

1.5 

1.6 

otrzymana w darowiźnie 

działka nr 593/15 w m. 

Cieszyn od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 

podziałek działek 

sprzedaż gruntu 

62 020,00 

 

 

 

 

2 400,00 

 

 

 

 

 

 

2 400,00 

2 560,00 

 

2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

57 528 334,74 2 051 699,80 3 346 430,64 56 233 603,90 

2.1 

2.2 

Budynki i lokale  

 Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

(zwiększenie z 

inwestycji) 

20 227 945,50 

37 300 389,24 

132 188,00 

1 919 511,80 

3 324 431,04 

21 999,60 

17 035 702,46 

39 197 901,44 

3. Urządzenia techniczne i 

maszyny  

(zwiększenia z tytułu 

zakupu, zmniejszenia z 

tytułu likwidacji i 

przekazania) 

1 439 472,33 117 965,88 100 048,49 1 457 389,72 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Serwer będący na 

wyposażeniu Urzędu 

Gminy Sośnie; 

Stacja selektywnego 

wywoływania będąca na 

wyposażeniu OSP 

Sośnie; 

Przekwalifikowanie 

zakupu materiałów na 

środki trwałe niskiej 

wartości; 

Przekazanie Dyrektorowi 

Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Sośniach 

sprzętu będącego na 

wyposażeniu świetlicy 

wiejskiej w Granowcu; 

Likwidacja  

 75 699,00 

 

 

10 000,00 

 

 

 

32 266,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 843,39 

 

 

 

 

 

 

205,10 

 

4 Środki transportu 

(zwiększenie z tytułu 

zakupu) 

227 309,15 12 032,00 0,00 239 341,15 

5. Inne środki trwałe 923 016,88 25 883,31 139 742,96 809 157,23 

5.1 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

5.4 

Wyposażenie placu 

zabaw w Możdżanowie; 

Zwiększenie z tytułu 

przekwalifikowania 

zakupu materiałów na 

środki trwałe niskiej 

wartości; 

Likwidacja środków 

trwałych; 

Przekazanie Dyrektorowi 

  

3 273,01 

 

22 610,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 608,33 

 

132 134,63 

 



Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Sośniach 

wyposażenia świetlicy 

wiejskiej w Granowcu 

6. Wartości niematerialne 

i prawne 

129 301,99 79 957,97 0,00 209 259,96 

RAZEM 61 977  309,19 2 354 686,96 3 591 182,09 60 740 814,06 

 

W grupie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie w kwocie             

2 051 699,80 zł. są wynikiem przyjęcia do ewidencji środków trwałych z inwestycji                  

i przebudowy, 
w tym: 

Budynki i lokale:  132 188,00 zł 

- Budynek zaplecza szatni boiska wielofunkcyjnego w m. Bogdaj 132 188,00 zł 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: 1 919 511,80 zł 

- Przyjęcie dróg gminnych w ramach Regionalnego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  

 450 000,00 zł 

  

W grupie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszenie w kwocie 

3 346 430,64 zł. są wynikiem przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury                 

i Biblioteki Publicznej w Sośniach środka trwałego w postaci świetlicy wiejskiej                      

w m. Granowiec wraz z ogrodzeniem.  
 

Tabela 2. Umorzenie majątku trwałego za 2021r.  
Lp. Wyszczególnienie Stan na 

początek roku 

[zł]  

Zwiększenie 

[zł] 

Zmniejszenie 

[zł] 

Umorzenie 

roczne 

[zł] 

Stan na 

koniec roku 

[zł] 

1. 

 

 

1.1. 

1.2. 

Budynki , lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

budynki i lokale 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

21 014 061,29 

 

 

4 070 840,29 

16 943 221,00 

 

2 151 482,30 

 

 

517 330,17 

1 634 152,13 

251 121,92 

 

 

240 231,92 

10 890,00 

 

2 151 482,30 

 

 

517 330,17 

1 634 152,13 

 

22 914 421,67 

 

 

4 347 938,54 

18 566 483,13 

 

2. Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

700 572,34 190 359,44 41 414,03 190 359,44 849 517,75 

3. Środki transportu 195 151,87 20 375,95 0,00 20 375,95 215 527,82 

4. Inne środki trwałe 905 524,40 30 638,79 139 742,96 30 638,79 796.420,23 

5. Wartości 

niematerialne i 

prawne 

129 301,99 79 957,97 0,00 79 957,97 209.259,96 

 

 RAZEM 22 944 611,89 2 472 814,45 572 021,87 2 472 814,45 24 985 147,43 

 

Tabela 3. Wartości niematerialne i prawne za 2021r. całkowicie umorzone  

Lp. Wyszczególnienie Stan na 

początku roku 

[zł] 

Zwiększenie 

[zł] 

Zmniejszenie 

[zł] 

Stan na 

koniec roku 

[zł] 

1 Wartości niematerialne i 

prawne 

129 301,99 79 957,97 0,00 209 259,96 

 

 

 



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury : 
         Jednostka nie dysponuje powyższymi informacjami w zakresie dóbr kultury. 

 

Tabela 4. Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie Gminy Sośnie 
L. 

p. 
DZIAŁKA Wartość 

bilansowa  

nieruchomości: 

Opłata 

roczna 

3% 

Miejscowość UMOWA-AKT 

NOTARIALNY 
Numer powierzchnia numer  Rep. data 

1 288/5 0,0872 11.410,00 342,30 Janisławice A 4556/2011 16.08.2011 

2 517/1 0,0400 10.090,00 302,70 Sośnie A 2388/2009 02.06.2009 

3 371/4 0,1604 43.130,00 1.293,90 Sośnie A 

10214/2013 
09.10.2013 

4 327/5 0,2346 39.014,41 1.170,43 Sośnie A 6965/2016 18.11.2016 

5 327/6 0,2405 39.995,59 1.199,87 Sośnie A 

12273/2011 
18.11.2011 

6 327/1 0,1548 41.630,00 1.248,90 Sośnie A 9433/2009 28.12.2009 

7 327/3 0,2300 44.160,00 1.324,80 Sośnie A 6457/2013 03.07.2013 

8 266/3 0,0600 7.850,00 235,50 Szklarka 

Śląska 
A 7284/2008 21.05.2008 

9 982/1 0,0747 14.340,00 430,20 Granowiec A 

12989/2013 
27.12.2013 

10 86/2 0,0700 14.010,00 420,30 Kałkowskie A 

12998/2013 
27.12.2013 

11 196 0,0500 5.530,00 165,90 Konradów A 

10215/2011 
23.09.2011 

12 386 0,1000 11.880,00 356,40 Cieszyn A 3011/2001 18.06.2001 

Razem                   

ilość 
 działek: 12 

 

Ogółem 

powierzchnia: 

1.5022  ha 

283.040,00 8.491,20    

 

 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących   wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych. 
 Nie dotyczy 

 

1.4. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przez Urząd Gminy: 
          Nie dotyczy 

 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzeniowych przez jednostkę środków trwałych, 

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

umów leasingu 
          Nie dotyczy 

 

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

dłużnych papierów wartościowych. 
 

 
 



       Tabela 5. Liczba oraz wartość posiadanych udziałów w 2021 r.  
Wyszczególnienie Stan na koniec roku obrotowego 

Łączna liczba 

[szt] 

Wartość bilansowa 

[zł]                             

Udziały: Rok 

2020  

Zwiększenia Rok  

2021 

Rok  

2020 

Zwiększenia Rok  

2021 

Spółka z o.o.  

„ROLKOM” 

1 382 0 1 382 701 365,00 0,00 701 365,00 

Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe 

188 158 346 188 000,00 158 000,00 346 000,00 

RZZO Ostrów 

Wlkp 

1 0 1 1 000,00 0,00 1.000,00 

RAZEM 1 571 0 1 729 890 365,00 158 000,00 1 048 365,00 

       Aktem notarialnym Repertorium A numer 1814/2021 15 czerwca 2021r.  sprostowany     

        protokołem za Repertorium A numer 2117/2021 Gmina Sośnie objęła 158 udziałów               

       o wartości nominalnej 158 000,00 zł. 

 

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec 

roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 
 

Tabela 6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności w 2021r. 

          

       Tabela 7. Zmiana stanu odpisów należności wg. pozycji bilansowych w 2021r. 

Grupa 

należności 

(według pozycji 

bilansowych 

Stan na 

początek 

roku 

[zł] 

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku 

2021 
Stan na koniec 

roku 

obrotowego [zł] Zwiększenia     Zmniejszenie 

[zł] 
Rozwiązanie 

Należności 

długoterminowe 7 048,60  2 767,60  4 281,00 

RAZEM 7 048,60  2 767,60  4 281,00 

 

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

            Nie dotyczy 
 

Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące wartość należności: 

Długoterminowych Krótkoterminowych [zł] 

Stan na początek roku 

obrotowego 
0,00  38 135,25 

Zwiększenia 0,00     13 751,00 
Wykorzystanie 0,00 5 980,64 

Rozwiązanie 0,00           0,00 
Stan na koniec roku 

obrotowego 
0,00  45 905,61 



1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

(zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500) 
  

Kredyt długoterminowy nieodnawialny w kwocie 1 490 000,00 zł. na podstawie 

umowy „Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 

3542066/191/JST/POZ/19 z dnia 28 października 2019 r   

W roku 2020 spłacono w/w kredyt w kwocie 1 490 000,00 zł. powodując zmniejszenie 

zobowiązania długoterminowego do kwoty 250 000,00zł na rok 2021. 

W 2021 roku dokonano spłaty w kwocie 250 000,00 zł. wg poniższego harmonogramu  

 

          Tabela 8. Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego w 2021 r. 
Spłata w 2021 roku   250 000,00 zł 

Data spłaty Kwota [zł] Typ środków 

17.03.2021 125 000,00 Środki własne Gminy 

31.08.2021 125 000,00 Środki własne Gminy  

 

1.10. Kwota 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. Zdarzenia jakie występują mają nieistotny charakter i są     

              Powtarzalne 
 

1.14.  Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych        

w bilansie 

  Tabela 9. Zestawienie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń w 2021r.                                                                                                                                                                                                       

LP 
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych 

gwarancji i poręczeń) 

Kwota 

otrzymanych 

poręczeń wg 

stanu na dzień 

31.12.2021 

Kwota 

zobowiązań 

zabezpieczonych 

i otrzymanych 

gwarancjami i 

poręczeniami  



1 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A754829 i nr998A754830 z dn. 02.03.2018 

8 682,20 zł 289 406,57 zł 

2 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A6754953 i nr998A754954 z dn. 19.04.2018 

5 894,35 zł 196 478,38 zł 

3 Gwarancja ubezpieczeniowa ERGO HESTIA  nr 

280000148246 z dn. 07.03.2018 

15 636,52 zł 521 217,28 zł 

4 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A754955i nr 998A754956 z dn. 19.04.2018 

8 394,97 zł 279 832,46 zł 

5 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A767278 i nr 998A767279 z dn. 21.05.2018 

10 458,11 zł 348 603,45 zł 

6 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A783077 i nr 998A783078z dn. 16.08.2018 

6 683,51 zł 222 783,75 zł 

7 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A834794 i nr 998A834795 z dn. 25.02.2019 

9 437,12 zł 314 570,50 zł 

8 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 998-

A835198 i nr 998-A835199 z dn. 06.03.2019 

20 560,68 zł 685 356,00 zł 

9 Gwarancja ubezpieczeniowa GENERALI nr 

PO/00859290/2019 z dn. 08.03.2019 

13 189,75 zł 439 658,41 zł 

10 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A834820 i nr 998A834821 z dn. 22.03.2019 

7 600,48 zł 253 349,43 zł 

11 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 998-A 

839615 i nr 998-A839616 z dn. 15.05.2019 

7 608,77 zł 253 625,78 zł 

12 Gwarancja Ubezpieczeniowa InterRisk 

Towarzystwo ubezpieczeń S.A.Vienna Insurance 

Group NR32GG07/0603/19/0012 z dn. 

05.08.2019 

23 618,51 zł 787 283,63 zł 

13 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A867186 i nr 998A867187 z dn. 10.09.2019 

5 606,87 zł 186 895,81 zł 

14 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 998A 

902557 i nr 998A902558 z dn. 23.06.2020 

4 870,13 zł 178 337,60 zł 

15 Poręczenie zapłaty nr 09/10/2020/PNW z dn. 

07.10.2020 

2 522,93 zł 168 195,24 zł 

16 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 998-A 

928460 i nr 998- A928461 z dn. 21.10.2020 

1 907,20 zł 127 146,43 zł 

17 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 998A 

927229 i nr 998A927230 z dn. 20.10.2020 

1 137,74 zł 75 849,40 zł 

18 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998A965488 i nr 998A965489 z dn. 01.07.2021 

1 438,24 zł 159 804,86 zł 

19 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 

SP. z o. o. w Gostyniu Oświadczenie o udzielenie 

poręczenia należytego wykonania umowy, 

usunięcia wad i usterek nr 292/2021/6251/N/J3,1 

z dn. 19.08.2021 47 232,00 zł 1 574 400,00 zł 

20 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA nr 

998056164127 i nr 998056164128 z dn. 

27.09.2021 4 408,31 zł 489 812,08 zł 



21 Gwarancja ERGO HESTIA S.A nr 

280000191357 z dn. 02.12.2021 
123 933,67 zł 2 478 673,44 zł 

  

RAZEM 330 822,06 zł 10 031 280,50 zł 

 
 

1.15.  Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 
 

    Tabela 10. Zestawienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                 

     w 2021r.  
Tytuł świadczenia pracowniczego Kwota [zł] 

Nagrody jubileuszowe 4.800,00 

Ekwiwalent za urlop 0,00 

Odprawy emerytalne 21.600,00 

RAZEM 26.400,00 

 

1.16. inne informacje 
            brak informacji – brak zakładu budżetowego 

2. … 
2.1.  wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

             Nie dotyczy 

 

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice 

kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 

obrotowym 

             Nie dotyczy 
 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie 
 

Tabela 11.  Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych nadzwyczajnej wartości lub 

występujących incydentalnie w 2021r. w porównaniu do roku 2020.  

Wyszczególnienie  W 2020r. [zł] W 2021 r. [zł] 
Przychody operacyjne 

występujące incydentalnie w 

tym: 

3 300,00 0,00 

1) pozostałe -  darowizna 3 300,00 0,00 

Koszty operacyjne występujące 

incydentalnie, w tym: 

1 500,00 2 256,65 

1) kary i odszkodowania  

wypłacane na rzecz osób 

fizycznych -wartość 

1 500,00 0,00 

2) kary i odszkodowania  

wypłacane na rzecz osób 

prawnych -  wartość 

0,00 2 256,65 

3) koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

0,00 0,00 

4) zwrot dotacji wyk. niezgodnie 1 958,96 1 907,99 

 

 

 



Tabela 12. Zestawienie przychodów i kosztów finansowych występujących incydentalnie w 

2021r. w porównaniu do roku 2020 
Wyszczególnienie  W 2020r. [zł] W 2021 r. [zł] 

Przychody finansowe 

występujące incydentalnie 

0,00 2 229,98 

1) Pozostałe odsetki od 

założonej lokaty 

0,00 2 229,98 

 Koszty finansowe występujące 

incydentalnie w tym: 

12 750,35 619,01 

1) pozostałe odsetki 12 750,35 619,01 

 

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 jednostek samorządów terytorialnych. 
 

2.5.Inne informacje: 
a) Niektóre podstawowe rodzaje dochodów oraz wydatków budżetowych 

 

Tabela 13. Zestawienie wybranych dochodów budżetowych wykonanych w 2021r.                        

w porównaniu do roku 2020. 
Wyszczególnienie  W 2020 r. [zł] W 2021 r [zł] 

1. Dotacje 11 550 349,80 11 669 767,19 

2. Subwencje 10 549 891,00 10 896 473,00 

3.Udziały w PIT 3 804 927,00 3 995 614,00 

4. Udziały w CIT 109 582,67 203 596,24 

5. Dotacje unijne 

  a) dochody majątkowe 

  b) dochody bieżące 

2 193 546,75 

2 013 306,96 

180 239,79 

2 063 831,02 

1 469 679,79 

594 151,23 

 

Tabela 14. Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu           

Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r. 
Dochody majątkowe 

Laboratoria Przyszłości 

DZIAŁ ROZDZ. § TREŚĆ PLAN [zł.] 
WYKONANIE 

[zł.] 

% 

Wykonania 

758 Różne rozliczenia 220 000,00 zł  220 000,00 zł  100,00 

 75816 Wpływy do rozliczenia  220 000,00 zł  220 000,00 zł  100,00 

 §6090 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane ze 

środków specjalnych na finan-

sowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych –  

Laboratoria Przyszłości 

 220 000,00 zł  220 000,00 zł  100,00 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

758 Różne rozliczenia 452 229,98 452 229,98 100,00 

 75816 Wpływy do rozliczenia 452 229,98 452 229,98 100,00 

  §0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 229,98 zł 2 229,98 zł 100,00 

  §6100 Dofinansowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych 

450 000,00 zł 450 000,00 zł 100,00 

Dochody bieżące 

Promocja szczepień i organizowanie transportu szczepień 

851 Ochrona zdrowia 35 804,00 35 964,00 100,45 



 85195  Pozostała działalność 35 804,00 35 964,00 100,45 

 §2180 Środki z Funduszu Przeciw-

działania COVID-19 na finan-

sowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

35 804,00* 35 964,00 100,45 

 - działania promocyjne, w tym 

organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno-techniczne, 

mające na celu zwiększenie 

liczby mieszkańców (w szcze-

gólności w wieku 60+) podda-

jących się szczepieniu przeciw 

COVID-19 

10 000,00 10 000,00 100,00 

- zorganizowanie transportu 

osób mających trudności w 

samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-COV-2 

25 804,00* 25 964,00 100,45 

Wydatki majątkowe 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

600   Transport i łączność 450 000,00 450 000,00 100,00 

 60016  Drogi publiczne i gminne 450 000,00  450 000,00 100,00 

 §6050 Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
450 000,00 450 000,00 100,00 

 Przebudowa nawierzchni drogi 

gminnej w m. Granowiec, ul. 

Wiejska II etap  

450 000,00 450 000,00 

 

100,00 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
802 229,98 698 000,00 87,01 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 802 229,98 698 000,00 87,01 

  §6050 Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych 
802 229,98 698 000,00 87,01 

   Budowa remizy OSP w m.  

Cieszyn – środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokal-

nych  

802 229,98 698 000,00 87,01 

Wydatki bieżące 

Promocja szczepień i organizowanie transportu szczepień 

851 Ochrona zdrowia 35 804,00 35 804,00 100,00 

 85195  Pozostała działalność  35 804,00 35 804,00 100,00 

 §4010 Wynagrodzenia osobowe 

 pracowników 
19 000,00 19 000,00 100,00 

§4110 Składki na ubezpieczenia  

społeczne 
3 268,95 3 268,95 100,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy 
465,50 465,50 100,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposaże-

nia  
6 412,72 6 412,72 100,00 

 - działania promocyjne,, w tym 

organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno-techniczne, 

mające na celu zwiększenie 

liczby mieszkańców (60+) 

poddających się szczepieniu 

przeciw COVID-19  

4 000,00 4 000,00 100,00 



- zorganizowanie transportu 

osób mających trudności w 

samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-COV-2 

2 412,72 2 412,72 100,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 6 304,00 6 304,00 100,00 

 - działania promocyjne, w tym 

organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno-techniczne,  

mające na celu zwiększenie  

liczby mieszkańców   

(w szczególności w wieku 

60+) poddających się szcze-

pieniu przeciw COVID-19 

6 000,00 6 000,00 100,00 

- zorganizowanie transportu 

osób mających trudności w 

samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-COV-2 

304,00 304,00 100,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
210,33 210,33 100,00 

§4710 Wpłaty PPK finansowane 

przez podmiot zatrudniający 
142,50 142,50 100,00 

 
*w dziale 851, rozdziale 85195, §2180 w planie dochodów nie uwzględniono kwoty 160,00 zł. ze 

względu na termin wpływu środków na rachunek bankowy gminy w grudniu 2021r.  

 

Tabela 15. Zestawienie zrealizowanych dochodów w ramach programu „Czyste Powietrze”  

w roku 2021 

Dochody 

LP DZIAŁ ROZ. § TREŚĆ PLAN 

[zł.] 

WYKONANIE 

[zł.] 

% 

WYKONANIA 

1 900 90005 §2460 Środki otrzymane od 

pozostałych 

jednostek zaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych na 

realizację zadań 

bieżących jednostek 

zaliczanych do 

sektora finansów 

publicznych  

9 800,00* 11 150,00 113,78 

RAZEM 9 800,00 11 150,00 113,78 

Wydatki  

1 900 90005 §4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

9 669,50 9 669,50 100,00 

2 900 90005 §4300 Zakup usług 

pozostałych 

130,50 130,50 100,00 

RAZEM 9 800,00 9 800,00 100,00 



*Kwota 1 350,00 zł.  nie została uwzględniona w planie dochodów ze względu na datę 

przekazanych środków (grudzień). 

 

Tabela 16. Plan i wykonanie dochodów w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 
Lp. DZIAŁ ROZ. § TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 

WYKONANIA 

1 801 80195 §2020 Dotacja na udzielenie 

wsparcia finansowego 

na realizację zadania w 

ramach 

przedsięwzięcia 

Ministra Edukacji i 

Nauki pn. „Poznaj 

Polskę” 

61 959,00 59 790,94 96,50% 

RAZEM 61 959,00 59 790,94 96,50% 

 

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

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
 

Nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz na wynik finansowy jednostki poprzez m.in. informacje o skutkach błędów 

z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce 

po dniu bilansowym itp. 

 

 

 

 

 

             2022.04.07         

(Główny księgowy)   ( rok, miesiąc, dzień)    (Kierownik jednostki) 
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