
Informacja dodatkowa  
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. 
 

1.1 Nazwa jednostki  
 

 

GMINA GIDLE 

1.2 Siedziba jednostki 
 

 

w Gidlach 

1.3 Adres jednostki 
 

 

ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle  

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 
 

Gmina Gidle jest jednostką samorządu terytorialnego w skład której wchodzą jednostki. 

 

1.  

Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, która realizuje prawnie przewidziane i statutowo 

przypisane obowiązki mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej. Do zakresu działania należą 

wszystkie sprawy publiczne , niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Urząd wykonuje w 

szczególności zadania: 

- własne gminy 

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 

- wynikające z zakresu działania rady lub zarządzeń wójta 

Urząd gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania 

gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , niezastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów . 

Przedmiotem działalności urzędu jest świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady 

gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego. 

Urząd gminy realizuje: 

- zadania własne, które polegają na zaspokajaniu wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów; 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

 

2. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu 

pomocy społecznej. GOPS realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a w 

szczególności: umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspiera osoby  

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapobiega trudnym sytuacjom życiowym poprzez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

za środowiskiem w ramach możliwości pomocy społecznej. 

 

3.  

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła 

realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, 

stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

 



2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 
Sprawozdanie jednostkowe 

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

(także amortyzacji) 

 
Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

budżetowej  oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według 

ceny określonej w tej decyzji. 

2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wartość początkową poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.  

3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na 

górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych 

aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w 

miesiącu przyjęcia do używania. 

4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 

5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają 

wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w 

koszty bieżącego okresu. 

6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, 

stosując ceny przeciętne (średnie ważone). 

7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach 

w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego 

wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej GOPS oraz wysokość jej wyniku finansowego. 

5.  Inne informacje 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości.  

Jednostce nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania 

prowadzonej działalności.  

W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został 

zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.  

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania 

finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

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 



 
 

Zwiększenia wartości początkowej  wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  
 

LP Pozycja  Wartość 

początkowa 

na początek 

roku 

Aktua-

lizacja 

Nabycia Przemie- 

szczenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 

zwiększenia  

I Wartości 

niematerialne i 

prawne 

 
45.807,05 

  
18.776,57 

 
6.385,03 

  
25.161,60 

1. Środki trwałe 48.499.883,06  308.175,35 663.314,15 2.204.730,24 3.176.219,74 

1.1.1 Grunty 
stanowiące 

własność 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego, 

przekazane  
w użytkowanie 

wieczyste 

innym 
podmiotom 

 
 

128.528,00 

     

1.2 Budynki, lokale  

i obiekty 
inżynierii 

lądowej  

i wodnej 

 

45.021.710,84 
 

 

  

29.648,01 

 

599.190,74 

 

2.168.606,00 

 

2.797.444,75 

1.3 Urządzenia 
techniczne  

i maszyny 

 
1.065.071,49 

  
145.540,92 

 
61.723,41 

 
9.137,25 

 

 
216.401,58 

1.4  Środki 
transportu 

 
1.576.236,47 

     

1.5 Inne środki 

trwałe 

 

708.336,26 

 

  

132.986,42 

 

2.400,00 

 

26.986,99 

 

162.373,41 

 

1.6 Środki trwałe w 

budowie 

(inwestycje) 

      

1.7 Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 
(inwestycje) 

      

 

Zmniejszenia wartości początkowej  wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  

 

LP Pozycja  Aktua-

lizacja 

Rozchód 

(np. 

likwidacja  

sprzedaż) 

Przemie- 

szczenia 

wewnętrzne 

Inne 

 

Ogółem 

 

Wartość 

początkowa 

(brutto)na 

koniec  

roku 
I Wartości 

niematerialne i 

prawne 

  

5.953,16 

 

4.611,06 

 

1.098,00 

 

11.662,22 

 

174.171,84 

1. Środki trwałe  68.267,52 646.507,97 33.498,50 748.273,99 50.927.828,81 

1.1.1 Grunty 

stanowiące 

własność 
jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 
przekazane w 

użytkowanie 
wieczyste 

innym 

podmiotom 

      

128.528,00 

1.2 Budynki, lokale  
i obiekty 

inżynierii 

lądowej  

i wodnej 

  
12.683,59 

 
602.388,74 

 
 

 

 
615.072,33 

 
47.204.083,26 

1.3 Urządzenia 

techniczne  
i maszyny 

 35.325,29 41.719,23  77.044,52 1.204.428,55 



1.4  Środki 

transportu 

     1.576.236,47 

1.5 Inne środki 

trwałe 

  

20.258,64 

 

2.400,00 

 

33.498,50 

 

56.157,14 

 

814.552,53 

 

1.6 Środki trwałe w 
budowie 

(inwestycje) 

      

1.7 Zaliczki na 
środki trwałe w 

budowie 

(inwestycje) 

      

 

 

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków 

trwałych 

 

 

LP   Stan 

umorzenia 

na 

początek 

roku 

Aktuali-

zacja 

Amortyza-

cja za 

bieżący 

rok i je-

dnorazowe 

umorzenie 

Inne 

zwiększe-

nia  

Inne 

zmniejsze-

nia 

Stan 

umorze-nia 

na koniec 

roku  

I Wartości 

niemateria-lne 

i prawne 

 

145.431,37 
  

32.591,05 
  

11.662,22 
 

166.360,20 

1. Środki trwałe 23.217.063,70  2.189.045,67 423.121,01 448.581,20 25.380.649,18 

1.1.1 Grunty 
stanowiące 

własność 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego, 

przekazane w 
użytkowanie 

wieczyste 

innym 
podmiotom 

      

1.2 Budynki, 

lokale  

i obiekty 
inżynierii 

lądowej  

i wodnej 

 

20.494.556,97 

  

1.817.424,78 

 

354.040,32 

 

315.379,54 

 

22.350.642,53 

1.3 Urządzenia 

techniczne  

i maszyny 

 

791.267,26 

  

108.260,21 

 

66.680,69 

 

77.044,52 

 

889.163,64 

1.4  Środki 
transportu 

 
1.359.505,10 

  
75.533,71 

   
1.435.038,81 

1.5 Inne środki 

trwałe 

 

571.734,37 
 

  

187.826,97 

 

2.400,00 

 

56.157,14 

 

705.804,20 

1.6 Środki trwałe 

w budowie 
(inwestycje) 

 

 

  

 

   

1.7 Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 
(inwestycje) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP Grupa Wartość netto na 

początek roku 

Wartość netto na 

koniec roku 

I Wartości niematerialne i prawne 61.048,14 55.829,90 

1. Środki trwałe 27.684.961,46 28.259.749,84 

1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane w 

użytkowanie wieczyste innym podmiotom 

128.528,00 128.528,00 

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 

26.786.648,02 

 

27.172.555,76 

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 600.842,89 667.324,52 

1.4  Środki transportu 216.731,37 141.197,66 

1.5 Inne środki trwałe 169.150,35 150.143,90 

1.6 Środki trwałe w budowie (inwestycje)   

1.7 Zaliczki na środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 

  

 

 

 

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje 

takimi informacjami  
 

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też 

składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia 

środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu 

bieżących cen rynkowych. 

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych 

  
 

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwalych 

 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

 

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów 

 

 

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 

(umowa użyczenia MPiPS )  
 

Lp. Grupa Wartość  (stan na koniec roku) 

 

1.1 Grunty  

1.2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 

1.3 Urządzenia techniczne  

i maszyny 

17.138,63 

1.4  Środki transportu  

1.5 Inne środki trwałe 1 469,28 

 

 

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

papierów wartościowych 

 
 

Jednostka nie posiada papierów wartościowych 

 



1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

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

uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek 

zagrożonych)  
 

Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności 

i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników 

 

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

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 
 

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym   

 

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 
 

 

W roku sprawozdawczym w  jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe 

 

b) powyżej 3 do 5 lat 
 

 

W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły  zobowiązania długoterminowe 

 

c) powyżej 5 lat 
 

 

W roku sprawozdawczym w  jednostce nie wystąpiły  zobowiązania długoterminowe 

 

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  
 

Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu 

 

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy tych zabezpieczeń 

 
 

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 

 

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 

poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 

zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 
 

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia 

 

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 

 
 

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki 

 

Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w 

czasie.  

 



Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst 

 

Tę tabelę zamieszcza się w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym jst (łącznym) 

 

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 
 

 

Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji 

 

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
 

 

Wyszczególnienie Kwota 

Odprawy emerytalne i rentowe 182.676,00 

Nagrody jubileuszowe 119.854,54 

Inne (należy wymienić tytuły)  

Razem  

 

Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które  jednostka  tworzyłaby rezerwę na 

przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek. 

 

1.16. inne informacje 
 

 Mogą to być na przykład: 

- wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe 

- podanie kursów walut zastosowanych do wyceny aktywów i pasywów walutach obcych 

- objaśnienie pozycji wykazanych jako inne, jeśli jednostka uzna to za istotne np. inne należności, inne 

zobowiązania 

- objaśnienie pozycji nadwyżka środków obrotowych 

- środki na rachunku VAT 

Inne należności 

Wyszczególnienie Stan na 

początek 

roku 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 

roku 

Należności z tyt. 

dochodów 

budżetowych  

 

Usługi opiekuńcze + 

wpłaty od rodziny za 

DPS  

 

Fundusz 

alimentacyjny (2360) 

 

Zaliczka 

alimentacyjna (2360) 

 

 

 

 

 

2 661,49 

 

 

627 810,22 

 

 

98 990,65 

 

 

 

 

 

 

23 813,41 

 

 

70 538,16 

 

 

 

 

 

23 812,32 

 

 

20 764,16 

 

 

17 710,99 

 

 

 

 

 

 

2 662,58 

 

 

677 584,22 

 

 

81 279,66 

 

 

 

Należności funduszu 

socjalnego 

    

Inne: 

Odsetki FA 

Fundusz 

alimentacyjny (0980) 

Zaliczka 

alimentacyjna (0940) 

 

 

527 662,01 

 

1 569 525,56 

 

197 981,30 

 

 

92 508,05 

 

176 345,35 

 

 

 

 

59 159,64 

 

51 910,37 

 

35 421,97 

 

561 010,42 

 

1 693 960,54 

 

162 559,33 

 

 

Razem 

 

3 024 631,23 

 

 

363 204,97 

 

208 779,45 

 

3 179 056,75 

      



Inne zobowiązania 

 

 

200,00 200,00 0,00 

 

 

2. 
 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
 

 

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy 

 

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 

 
 

Koszt wytworzenia ogółem       w tym            odsetki                                 różnice kursowe 

5.464.007,30 1.842,35 0,00 

 

 

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie 

 
 

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub 

charakterze incydentalnym 

 

2.4. informacja 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 jednostki 

2.5. inne informacje 
 

 

 

 

 

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

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 
 

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w 

istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

                                                                              2019.03.29 
..................................... ………………………………………………. ........................................ 

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

1.  


