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4.1

Kod Metoda amortyzacji [)odatkołr1,opis

2 nlctocla liniorya Srodkr trrvale umarzane sąstopnioiro ricdług starlek an]O,tvzacvi]-l\ ch ttstalollr c]r lr ustarvie o ptldatku
Cor;hodtllł,l,nl od o_sób prarł'nt'ch, Odplstirl ullorzenitlurch dokont!c się począrisz1,od micsiqelr llrstr,płijaeggil
po lniesiącu przy, jęcia srodka trrvalcgo do użlrvatria. AnroĄzacji dokonLrle sic raz \\ roku rt llltcsiilctl grutllliLl
Srodki tnłałcorvatlośclnieprzekraczające.i |0,000złpodlega.la.iedllorazo\,\oumorzeniurl I000,bu,tlliesiacu
przljecia do użvrlania. przcz spisanic rv kclszt1,,

t1

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

l rrr ceniatte rr!,]. ccn nabvcia Srodki trivale i rvartości nicmatcrialne i prarrne rtprortadza sic Co crłidenr-1l ticdług cen nabvcia

5. lnne informacje

ll. Do<latkoue inlilrmacje i objaśnienia

l Szczególorr,1, zakres zmian rrartości 1rup rodzajołrlch środkórr trrrałlch oraz łrartości niematerialnrch i prarvnych (A)

Rodzaj Zrt,iększenia

Lp. \\'vszczegól
n icn ic

Wartość
początkowa

(brutto) stan na
pocątek roku
obrotowego

AĘtualizacja \abl,cia przenlicsz czcnia
we§ nętrZne

lnne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+6)

(2) (3) ({) (5) (6) (7)

I Wartości
nierrtaterial ne

i prarł,ne

0.00 0,00 0.0c 0.00 0.0c 0.00

1 irodki tnlałe 389 67 1._l.ł 0.00 54 1 50.00 {) 1]() 0.0( ,5.1 l50 00

1,1 (]runt\ ] 09 372 i)0 0.00 0,00 0,00 0 ()( 0,00

].1.1 ( irttntl,
stantlri iące
r.l ł asntlśc
jcdnostki

sanlorzadLt
tciltorialnego.
przckazvrl ane

uzvtkowanle
\\ iecl\ Stę

itrll1, nl
llodnriotonr

().00 0.00 1) ()() 0.00 0.0c (i.()(]

1.2 Jtrdy nki.
okale i

lbickt1,
nźr nierii

];-9 278 00 0,00 (-).()(] 0 {]
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1.1 Szczególowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj umorzenie Stan/rok wartość netto

Lp. WvszczegóI
nienie

Stan
umorzenia

na początek
roku

obrotowego

Aktualizacja AmorĘzacja
za rok

lnne
zwiększenia

lnne
ieiszenir

Stan
umorzenia
na koniec

roku
obrotowego
(14+l5+16

+17-18)

Stan na
początek roku
obrotowego

(2-14)

Starr na konii,ł,
roktl

obrrltołego ( i3-
l9)

(1 4) (l5) (16) (l7) (l8) (l9) (20) t2l)
l \Ąiartości

llicltiatęrial ne

i prarrrlc

0.00 0,00 0,00 0.1}0 0,00 0.0C 0,00 0.0i]

lądorve.j i
rłodnej

1,3 [-]rzadzcnia
teclrtricznc i
maS;/} n),

50 l 70.75 0.00 51 l50.0( (),()( 0.00 54 l 50,00

1-4 Srodki
trallSpt)rtLl

227 559.0.1 0.00 0.0( 0.0( {].()() 000

1,5 Innc środki
tn\ ałc

23 291.65 0,00 0,0l 0,0( 0.0t) 0.00

) srotlki trrrałe
piactiii,ck

0.0l 0.00 (].0( 0.00 0.0{) 0.00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodza.j Zmniejszenia Ogólem

l.p, Wyszczegól
nienie

Aktualizacja lłozch(ltl (np.
liklr idacja.
s przeda ż )

I'rzenliesz czeni:ł
\r e\\ nętrzrre

Innc Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość
początk011 a

(bruito) §tlrn n:r

koniec roktt
obrtltołr egtl

(2,+1 -l2)
(8) (9) (l 0) (11) (l2) (l3)

l warttlścl
nienraterialne
i prar,vnc

I.).0i,) 0.00 0.0i,] 0.00 0.0t) 0.00

i srodki trwałc 0.00 5 000,00 ().0( 0.0t) 5 000,00 933 82+.1.ł

1,1 (;runtv 0,00 0,00 0.0{ 0,00 0.0(] 109 372.00

].1,1 Ci runtv
stanorr,iace
rr,łasnośc
jcilnostki
satrtlrzildu
ten torlaincgtl.
przekazr ivane

Ltzr tkorvanic
rłiecz,l stc
innl,nl
podnlotonr

0.00 0,00 1].00 0.00 0.00

1,2 |]udr rrki-

lokalc i

obickt1
illzr nierii
lildole,j i

rr tldtlc-j

0.00 0.00 4,79 2,78.00

1,3 Lirząclzenta
tcclrniczne i

nlaSZ\ n!

0.0() 5 000.0L 0.00 (].(](. 5 l)()0.01_) 99 320.,15

1.4 :rodk i

lral]Sp()fiu

000 0.0t 0.0t) 0,00 0,00 ]27,i59 ()4

1.5 Itrne śrcldki
tnYałe

0.0() 0.(]{.) 0.00 t].()0 (.1.0t) 2j 29] ń5

ż srodki trrl,ałe
placórvek

0.00 0.00 0.0t 0.00 (].(.l() Lr.00
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t.5.

Lp. Wyszczegól
nienie

Wartość nieamorĘzowanych lub
nieumarzanych przez j ednostkę

środków trwałych, uĄwanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy

i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunlv 0.00

I srodki tnvalc 101 l 80.20 29 3,ł-i. 0, 5 .1]8 526. l 5 ,1t]5 49].24 jl0 298 ],}

i.l Cirunty 0.()0 (). ()(,) ().00 0.00 0.0L 0,0c l 09 372,00 I 09 ]7].0()

lll (iruntv
stanorł,iącc
rvłasnośc
icdnostlti
sanlorztldlt
tcn,ttlrialncgtl.
przckazt,rł,anc

uzr.,1korvanic
rr ieczr sle
innrrn
podnriotcltrr

0,00 0.1]L) 0.0() () i]() ()()( 0.00 ().00 0.{)0

1-2 Rud1 nki.
iokalc i

obiektr
iilzr njcrli
ladou ej i

rr odnu, j

16 ," 117.29 0.0( ll98l95 0.00 0,00 l79,7ż9,24 31 1 530,7l 299 _548.76

1,3 Llrz:ądzclria
techniczlre i

n,laSZ\ n!

t,] 9,74 
,7 

5 0.0c 2 l96.00 0.00 5 000.0c ]_i 170.75 2 l96.00 54 l50.00

l ..1 Srodki
trailSpOńri

l68690.i7 1] 0r 13 328.00 0.00 0.00 1 82 018.i7 58 863.87 .!5 540.87

l5 Innc śrrldki
1r\\,ałc

19'767.9c) 0.0L l 8]().0.] 0,0t) 0.0c ] l 607.99 3 5]6.66 l 6lJ6 66

1.2. Ąktualna wartość rynkowa środków trwałych, rv tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan

na koniec roku
obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1,1 (jruntr (). (}() 0.00

l1,1 lr trnl dtlbra kullurl, 0.0() 0"00

1.2 I]udwkl. lokalc i

obiektv iną,nicrii
lątltlwe.j i riodne.j

0.00 0,0(

1-2-1 rl trirl dtlbra liultun, (_).0() 0.(1l

1.3 I lrzildzcnta
techniczne i

masl\1l\

() ()() 0.0C

i,3,l tr qm cltlbra kultury {)_ (] (] 0.0(-

1,4 Srodki transportu 0-0(] 0.0t]

1 ..1. l rr tlrrt dobra ktIltury 0.00 0,0c

L5 Itlne sroclki trrrałe 0.00 0.0C

1.5. l r tr nl dclbra kultLtry 0.()() (). () (]

l.J.

l.p. Dlugtlterlll inołr c
akt},ł a

Kwota dokonanych w trakcie
roku obrotowego odpisów
aktualizujących wartość

długoterminowych aktywów
trwałYch

Dodatkowe informacje

t l ie finalrsorvc 0,00

2 tjtlalrsorr c 0.00

l .{.

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

l $Jartośc gnnltórl
,tżl,tkorł,anl,ch lvieczl,ście

0.00

https://ebs-trezor.mf.gov.pllOA_HTML/OAjsp?page:/dmloraclrelappslxxext/rep/xxre,..2019-05-08



2 Bud_,-nki.

]okale i

tlbiektv
inzl nierii
lądorre.| i

rvotl nc-.j

(), ()()

_) [ 1rzątlzen ia
technicztre i
nlaSZ},n!,

0,00

.1 Srodki
trallSportu

0,00

5 lnne środki
tr\\,ałc

0.00
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l.ó.

Lp. Papiery
wartościowe

Liczba posiadanych
papierów

wartościowych

\\'artość
posiad anl,c h

papierórr
rl artościorr r ch

Dodatkowe informacje

l l\kc.le i udział1, 0.00 0,00

2 Dłużnc papierl
tvartościotł,e

(_).00 0.00

J l]i,le 0.00 0-0l)

!.7. Dane o odpisach aktualizującl,ch rrartość należności. ze rrskazaniem stanu na początek roku obrotołrego. zrłiększeniach,
w},korzystanitl, rozlriązaniu i stanie na koniec roku obroto$cgo. z ulrzględnienienl należności finansorłr,ch.jednostck samorządu
tcr},toIialneg0 (stan poż},cZck zagrożonvch)

l-p. Należności Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia wvkorzvstanie Ronłiązanie stan na koniec roku
obrotowego

l N alcżloścI krótkotenrrinorle 14ż,05 ].5 0.00 0,00 l.ł9.ó()

2 N ależności dł Lt_9otcnrrinolr e t).0l 0.(}( 0,0l: 0.00 0.00

3 ł-ączna kriota: 1,12.0_i 7^5 0,0[ 0,00 1.19_ 60

1.8. Dane o §tanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obroto\ryego, zwiększeniach, rvykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym

Lp. Rezerwy
według celu
utworzenia

Stan na początek
roku obrotowego

Zlviększenia Wykorzystanie Rozwiązanie stan na koniec rokrł
obrotowego

Dodatkowe
informacje

l Rezerrł,r na
postępo\\żmia
sadolvc

0.00 (.].( )(.,] l].( i 0.00 0.0()

2 I nnc 0.00 ('1.11ll 1_).i|)(, 0.00 0.00

3 l -aczlra
krr ota:

0.00 0"00 0_0( 0.00 0.00

1,9.Zoboll,iązatlia dlugotcrnlinorve o poztlstall,m tld dnia bilansollcgtl, przewidt,lr,anlm umorr,ą Iub łvvnikającvnr z inncgo tl,tulrr
pra\yncgo, okresie splat1,

I-p. 0kres spłaĘ Kwota Dodatkowe informacje

a lorlr,,żej l roku do 3 lat 0.00

b :orrtżej3do5lat 0.00

c rolr_vżci 5 lat t].00

ł -aczna klł tlta: L|.()()

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdyjednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodniez przepi§ami podatkowymi (leasing
operacyjny), a według przepi§órv o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

l z tl,,tułu IeasiIrgu
finarrstlrl ego

Li.00

1 Z t},tułu leasingu Zwrolnego ().00

l .7l. Zobowiązania zabezpieczone na m u jednostki (ze wskazaniem charakteru i

W tym na akĘwach

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTMl/OAjsp?pagr/dm/oruclelapps/xxext/rep/xxre,.. 2019-05-08



3 lsta\\, ( \\, tvlTl
jcstrclrr1, lirb
arborvv )

0. 0,

1 Weksel 0.00 0"00 0.00 0.00

5 przei,vlaszczenie na
zabezpicczenia

0,00 0,00 0.00 ().00

6 1irvarancja bankorva
iub ubezpieczcniorł,a

(),0() ().(_l(] 0.00 0,0t)

7 nne 0.00 0,00 0.00 (). () ()

8 {.ączna krrota 0.00 0.00 (), ()(] 0.00
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1.1ż.l,ączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przezjednostkę gwarancji i poręczeń, takze wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązaó zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy Ęch zabezpieczeń

Lp. Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
iednostki

Kwota

l N iettzllanc
roszczcn ia
rr icrz1 cicli

() ()t)

2 i 1dziclone g,lr aranc je

r poręczenia
0.00

J ltlnc 0.00

4 Ląozna kl,vclta 0"00

l. lJ. \\'r,kaz istotn},ch poą,cji czl,nnvch i biernr ch rozliczeń m iędzr okresorr \ ch \1 t} rn klr 0tę cz\ nn\ clt rozliczeń nliędzlrlkrcsolrvch
kosztólv stanowiących różnicę międzl,rłartością otrz}man),ch finansorrvch składnikólr aktrlrórr a zoborłiązaniem zapłat},za nie

l. l 3. l Czyn n e r ozli czenia m i ędzyokresowe kosztów

1.13.2-6

Lp. Rozliczenia
międzyokresowe

lnformacje dodatkowe Klvof a

132 []zr,nllc RMK - lnne ().()()

13 3 Krvota czr nIr1 clr rozliczeli
nl iędz1,okresorv1, ch
koszt(lrr, ( stalro\\iaca
riiżnicę nriędzr $,ańościa
o1rzt,nranl,ch finansorr r ch
składnikór,v aktl,rr,órr a

zrlborviązaniem zapłalr z.a

nie )

0.00

l 3,1 BlerIre rozliczenia
lll iętiz1 ilkresoli,e koszttiri

0"()0

l3,5 Rclzl tczetlia
nl iędzl Llkrcsorvc
prz,, chtldt'lrr -

rilunorrartość
otrl\ l]ranvch lub
lral ezn 1, cir dochcl rlilrł,
t]tidzeto\\ },ch do§ cząc.vch
przvszłr,clr la1 obrtltorr r ch-
\\ t\ nl z t\ tulu utllórv
długotenn inorr,l,clr

0.00

lJ-t) Itozliczcnia
m i ęclzr,łlkresorr c
przlcliodóu - inne

0.0(]

1.14.Łączna kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilan§ie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Lączna krrota
.)trzvnla11\ cll prze7
cclrlostkę grrarancji i

lo19czcli
riervvkazanvch rv

lil ans ie

0.()(.}

środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1 odprawa emery.talna pracown. członka korpusu służby cywilnej

htęs://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OAjsp?page:/dm/oraclelapps/xxext/rep/xxre.,. 2019-05-08
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)dprarr1, emerytallre
relltO\łe

2 Nagrodv
j Llbileuszolł,e

0,00

J Innc 0,00

4 K\\ota razem 24 173.82

W zastępstll ic Cjłórvncgo Ksiggowogcl

Danuta l(alinotyska

05-01-2019 10:22:16
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kierorvnik Jcdnostki

Ąndrzej Śmiechollicz

05-04-20|910-,21 2l

1.16. Inne informacje

t. p. Opis Dodatkowe informacje

1,16 Innc infontlacje zgodnie z ztrsada istottroŚci. z uliagi na periodl,cznośc koszlórr. stosujc się uproszczenie i rr.sz.vstkic
kosztu odnosi sIę do kosztórł,bieżącl,ch. z rronrinięciem konia 6.ł0 - "rozliczenie kosztórv"

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartośó zapasów

l.p. Wyszczegól nienie Kwota

l N4aterialv ir.(]U

2 Ptiłprodukt1 i prrlduktl,rv toku () ()l

J Produktr gLlttlrve 0.00

4 o\\,arv ().0()

5 Kr.l,clta razcnt ()- ()(

2.2. Koszt rr1,1rrorzenia środkółt trłrałrch rr budtlrrie. łr trnl odsetki llraz różnice kurso*e. które porriększ},l}, ko§zt lrvtlyorzcnia środkólł
lrryahch lr buclołrie ł, roku obroto\ł\ nl

l.p. \\ lszczegtil nienie Kwota
l Koszt \,\,\t\\,orzenia środkóri tn\,ał}ch ri bttdolrie (].(-)(

2 w tr nl - odsctki 0.()l

) w trnl - rrjżlrjce kursclr,vc 00c

2.3. Przychody Iub koszĘ o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczegól nienie Opis charakteru zdarzenia Kwota
i |)rzr o]rodr - o

nadzri,r czajne j rvartości
0.0(

2 l)rzl chcldr - które
*r stąpiłr incl dentalnie

kal,r,za niespełnienie rrrmoqórr \\eten nan invcil przr produkc,ji żr,rrności poclrodzenia
zrr ierzgcego.ir ph,tr r z na.jnlu

9 68,1.92

) Ktlszt1 - tl tradzrłl"cza.jn1,1

rlanosci
0.0(

3 Kosztr - które \Ą]"Stąpih
lnc1 dentalnie

kary i odszkodowarria wypłacane na rzecz osób fiz.-odszkodowanjazazwęrzęlapadłe w
wlniku realizacj i zńń IW, wpływy z odsetek od nieterminowych wpła| z q.ńlłu
podatków i opłat

l .198.()0

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykaąrwanych w sprawozdaniu z wykonanił planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczegól nienie Kwota
].+ Nalezności z tl,tułu podatkóił realizotratrvch przez (]rgally podatkorre podległe nrinistro*,i rlłaściwenru do sprarv

finatiscjrv publicznvch rr,l,kazl,rranl,ch rv sprarlozdatriu z rvl,konania planu dochodórl budźetorvvch
0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota
].) Intre inlbnrrac.jc nie dotr czr 0.00

rvvnik fin:rnsolr 1, jednostki

Lp. Inne Informacje Opis

J llrne Itrlóntrac, je nic ri,l,nrienione porłvże_j. jeźeIi mogłl,b1" \\ i\t(rtIl\
sposób lrpł1"lląc na occllc sl,tuac_li nlajątkorrł-,j i fitransorvcj clraz
rł 1nik l'inansowr, .iednostki
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