
INFORMACJA DODATKOWA 

   

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

 

1.  

1.1. nazwę jednostki 

 Gmina  Baranów 

1.2. siedzibę jednostki 

 w Baranowie 

1.3. adres jednostki 

 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie  usług wymienionych w 

art. 7 ustawy o samorządzie gminnym 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 

 Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za 2021 rok. 

 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające 

samodzielne sprawozdania finansowe 

 

 Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane trzech jednostek budżetowych tj. Urząd 

Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

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

pasywów (także amortyzacji) 

 

 1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu  nadrzędnych zasad  rachunkowości , 

w sposób przewidziany ustawa o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy  o 

finansach publicznych  i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 

2017 r. w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu dla budżetu państwa, 

budżetów  jednostek samorządu  terytorialnego,  jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających  siedzibę poza granicami   Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Dla potrzeb ujmowania w księgach  środków trwałych  oraz  wartości niematerialnych i 

prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a) składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyżej niż 3 000 zł nie są 

uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów 

zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę 

objęcia ich kontrola polegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej 

b)  składniki majątkowe  powyżej 3 000 zł, ale nie wyżej niż 10.000 zł są uznawane za 

środki trwałe, obejmowane  ewidencją bilansową  środków trwałych z jednoczesnym  

dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów  amortyzacyjnych w ciężar kosztów 

amortyzacji.  

 c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 

10.000 zł  jednostka wprowadza  do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich 

odpisów amortyzacyjnych , umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów 

amortyzacyjnych, umorzeniowych  dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres umarzania  wartości 

niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące czyli stawka nie wyższa niż 50%. 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych  rozpoczyna się począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości 



niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje  jednorazowo za okres całego roku . 

d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się 

również: 

- książki i inne zbiory biblioteczne; 

- odzież i umundurowanie; 

- meble i dywany; 

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł, 

podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające  10.000 zł  

uznaje się za koszty bieżącej działalności. 

5. inne informacje 

 Jednostka ewidencjonuje na koncie pozabilansowym wzajemne rozliczenia między 

jednostkami dla  należności i zobowiązań , nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz nakładów inwestycyjnych pomiędzy jednostkami. 

 

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

 

1.  

1.1. 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 

 



 

Lp. Składniki majątku trwałego 

Wartość 
początkowa 
brutto - BO 

roku 
obrotowego 

Zwiększenie wartości 
początkowej 

Przemies
zczenia 

wewnętr
zne 

składnikó
w 

majątko
wych 

Zmniejszenie wartości początkowej 

Wartość 
końcowa 

brutto BZ roku 
obrotowego Nabycie 

Aktualizacja                     
/inne 

Sprzedaż Likwidacja Inne 

I. 
Wartości niematerialne i 
prawne 758 572,58  13 378,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  772 250,78  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 43 404 133,20  9 905 394,36  110 167,12  0,00  0,00  282 007,23  5 482 079,54  47 655 607,91  

1. Środki trwałe 41 922 979,55  5 460 113,61  110  167,12  0,00  0,00  174 400,94  8 587,73  47 310 271,61  

1.1. Grunty 4 117 353,07  0,00  75 667,12  0,00  0,00  0,00  8 587,73  4 184 432,46    

1.1.1. 

Grunty stanowiące 
własność j.s.t. przekazane w 
użytkowanie wieczyste 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2. 
Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 31 371 691,64  4 783 645,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36 155 337,63  

1.3. 
Urządzenia techniczne i 
maszyny 3 459 093,87  75 147,25  0,00  0,00  0,00  59 400,93  0,00  3 474 840,19 

1.4. Środki transportu 2 910 963,71  0,00  34 500,00  0,00  0,00  115 000,01  0,00  2 830 463,70  

1.5. Inne środki trwałe 63 877,26  601 320,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  665 197,63  

2. 
Środki trwałe w budowie 
(inwestycje) 1 481 153,65  4 445 280,75  0,00  0,00  0,00  107 606,29  5 473 491,81  345 336,30  

3. 
Zaliczki na środki trwałe w 
budowie (inwestycje) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
 
 
 



 

Lp. 
Składniki 
majątku 
trwałego 

Amortyzacja (umorzenie) 
Odpisy 

aktualizujące 
wartość 
majątku 
trwałego 

Wartość netto majątku trwałego 

Stan na 
początek 

roku 

Umorzenie za 
rok 

Aktualizacja 
Inne 

zwiększenia 
Zmniejszenie 

Stan na 
początek roku 

BO 

Stan na koniec 
roku BZ 

I. 

Wartości 
niematerialne i 
prawne 426 644,73  341 315,79  0,00  0,00  0,00  0,00  426 644,73  98 707,14  

II. 
Rzeczowe aktywa 
trwałe 16 710 964,23  1 267 336,50  0,00  0,00  174 400,94  0,00  25 212 015,32  29 506 371,82  

1. Środki trwałe 16 710 964,23  1 267 336,50  0,00  0,00  174 400,94  0,00  25 212 015,32  29 506 371,82  

1.1. umorzenie grunty 
 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 117 353,07  4 184 432,46  

1.1.1. 

umorzenie grunty 
stanowiące 
własność j.s.t. 
przekazane w 
użytkowanie 
wieczyste 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2. 

umorzenie 
budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 12 108 287,48  985 400,10  0,00  0,00  0,00  0,00  19 263 404,16  23 061 650,05  

1.3. 

umorzenie 
urządzenia 
techniczne i 
maszyny 1 628 245,28  247 117,94  0,00  0,00  59 400,93  0,00  1 830 848,59  1 658 877,90  

1.4. 
umorzenie środki 
transportu 2 910 554,21  34 818,46  0,00  0,00  115 000,01  0,00  409,50  91,04  

1.5. 
umorzenie inne 
środki trwałe 63 877,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  601 320,37  

          



          

 
Pozostałe środku trwałe - wartość brutto 

 
Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 

 

Stan na 
początek roku 

BO 
Zwiększenie 

Zmniejszeni
e 

Stan na 
koniec roku 

BZ 

 

Stan na 
początek 
roku BO 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku BZ 

 
843 580,04 54 233,48 23 807,77 874 005,75 

 
152 702,67 1 600,00 3 808,84 150 493,83 

          

 

Pozostałe środku trwałe - umorzenie 

 

Wartości niematerialne i prawne - umorzenie 
jednorazowo 

 

Stan na 
początek roku 

BO 
Zwiększenie 

Zmniejszeni
e 

Stan na 
koniec roku 

BZ 

 

Stan na 
początek 
roku BO 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku BZ 

 
843 580,04 54 233,48 23 807,77 874 005,75 

 
152 702,67 1 600,00 3 808,84 150  493,83 

          

      

Zbiory biblioteczne - wartość brutto 

      

Stan na 
początek 
roku BO 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku BZ 

      
108 294,53 36 936,31 27 777,02 117 453,82 

          

      
Zbiory biblioteczne - umarzenie jednorazowo 

      

Stan na 
początek 
roku BO 

Zwiększenie Zmniejszenie 
Stan na koniec 

roku BZ 

      
117 453,82 36 936,31 27 777,02 117 453,82 

 
 



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 

dysponuje takimi informacjami 

 

 Brak danych 

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

trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 

 Brak danych 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 

 Brak danych 

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 

 



 

Lp. Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych Wartość w zł i gr 

1. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu 0,00  

2. Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy 0,00  

3. Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu 19 989,83  

SUMA 19 989,83  

       

       Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia 

       

 

  
Stan na początek 

roku 
Stan na koniec 

roku 
Uwagi 

  

 
Razem, w tym: 0 0   

  

 
Grunty 0 0   

  

 
Budynki… 0 0   

  

 

Urządzenia 
techniczne 19 989,83 19 989,83 Umowa użyczenia 

  

 
Środki transportu 0 0 

Umowa leasingu 
operacyjnego 

   

 

 

 



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

dłużnych papierów wartościowych Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 1911 

 

 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) 

 

Lp. 
Rodzaj należności 
objętej odpisem 

Stan na 
początek 

roku 

Zwiększenia 
w roku 

obrotowym 
Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
roku 

I. 
Należności jednostek 
i samorządowych 
zakładów budżetowych 26 061,45  15 056,58  1 664,67  3 610,81  35 842,55  

I.1. 
Należności 
długoterminowe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I.2. 
Należności 
krótkoterminowe, 
z tego : 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I.2.1. 
Należności z tytułu 
dostaw i usług 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I.2.2. Należności od budżetów 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I.2.3. 

Należności z tytułu 
ubezpieczeń 
społecznych i innych 
świadczeń 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

I.2.4. 
Pozostałe należności, 
w tym z tytułu 
podatków 26 061,45  15 056,58  1 664,67  3 610,81  35 842,55  

II. 

Należności finansowe 
budżetu z tytułu 
udzielonych pożyczek 
wykazanych w bilansie 
z wykonania budżetu 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
 

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

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 

 Brak  danych 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, 

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

 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 

  

b) powyżej 3 do 5 lat 

 

 
 

 



c) 
 

powyżej 5 lat 

 

 

Lp. 
Specyfikacja zobowiązań 
według pozycji bilansu 

Wartość 
wykazana w 

bilansie 

w tego: 

powyżej roku 
do 3 lat 

powyżej 3 lat 
do 5 lat 

powyżej 5 lat 

1. Zobowiązania jednostek i 
zakładów budżetowych 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1. 
          

2. 

Zobowiązania z tytułu 
pożyczek i kredytów 
wykazanych w bilansie z 
wykonania budżetu 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 

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 

 

  

Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady  wniesione w formie gwarancji 

ubezpieczeniowych  – 440 196,66 zł  

 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 

 - nagrody jubileuszowe                                            -    149 880,49 zł 

- odprawy emerytalne                                               -    154 587,12 zł 

- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                 -      25 059,46 zł 

- odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy 

(art. 20 ust 2 ustawy Karta Nauczyciela)                 -      12 631,68 zł 

 



1.16. inne informacje 

Brak danych 

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 

 

Lp. Specyfikacja 

Koszt środków 
trwałych w 

budowie w ciągu 
roku obrotowego 

w tym: 

koszt odsetek 
koszt różnic 
kursowych 

1. 
Zadania kontynuowane z lat 
poprzednich i zakończone 
w danym roku obrotowym 4 141 473,43  0,00  0,00  

2. 

Zadania kontynuowane z lat 
poprzednich, ale jeszcze 
niezakończone w danym roku 
obrotowym 15 000,00  0,00  0,00  

3. 
Zadania rozpoczęte i 
zakończone w danym roku 
obrotowym 193 860,23  0,00  0,00  

4. 
Zadania rozpoczęte w danym 
roku obrotowym, ale jeszcze 
niezakończone 94 947,09  0,00  0,00  

SUMA 4 445 280,75  0,00  0,00  
 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 1911 

 Nie dotyczy 

 

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe 

podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w 

sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

 Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

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

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 Brak 

 

 

 
 

2021-05-12 

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