
INFORMACJA 

DODATKOWA 

do bilansu łącznego 

Gmina Żurawica 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Gmina Żurawica 

1.2 siedzibę jednostki 

 Żurawica 

1.3 adres jednostki 

 ul. Ojca Świętego Jana  Pawła II nr. 1, 37-710 Żurawica 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Do zakresu działania Gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym szczególnie , 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej nałożone ustawami  oraz na podstawie porozumień z organizacjami  administracji 

państwowej i samorządowej , po otrzymaniu środków finansowych koniecznych do wykonania przyjętych 

zadań. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości  innych jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie porozumień z tymi jednostkami. W celu wykonania  swoich zadań Gmina tworzy jednostki 

organizacyjne. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie prawnej. Gmina 

wykonuje zadania na własną odpowiedzialność i w swoim imieniu. Gmina posiada swoje mienie, źródła 

dochodów oraz budżet. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy. Organem 

wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy. Obywatele mają prawo do uzyskania informacji a także dostępu do 

dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych. 

 

 
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2019 – 31.12.2019 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Sprawozdania jednostkowe jednostek budżetowych tj. 

Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żurawicy  

Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach 

Szkoły Podstawowej w Buszkowicach 

Szkoły Podstawowej w Kosienicach 

Szkoły Podstawowej w Maćkowicach 

Szkoły Podstawowej w Orzechowcach 

Szkoły Podstawowej w Wyszatycach 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy 

Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żurawicy 

Urzędu  Gminy w Żurawicy 

Sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego tj. 

Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy  

 
 

 

 

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 ustawą o rachunkowości. 

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

i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza 

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

aktywów dokonuje jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty 

w miesiącu przyjęcia do używania Bez względu na wartość jednorazowemu umorzeniu 

i spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia podlegają  zakupy wyposażenia tj: meble, dywany, krzesła, odzież 

i umundurowanie. 

b) składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych 

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

momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego 

składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 

rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 

3. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych jednostka dokonuje metodą liniową. 

4. Środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 wycenia się na dzień bilansowy 

w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

5. inne informacje 

 brak 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

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 

 Załącznik  nr 1 do informacji dodatkowej 

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

 Nie dysponuje 

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

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie występują 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Nie posiada 

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 

 Środek trwały używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego – 188 190,00 

Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia-                            5 704.17 

RAZEM :                                                                                                  193 894,17 

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

wartościowych 



 Nie  występują 

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) 

 Załącznik nr 2 do informacji 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie występują 

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 

 Nie występują 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Nie występują 

c) powyżej 5 lat 
 

Nie występują 

 Zobowiązania długoterminowe nie występują. Gmina posiada kredyt w kwocie 2 046 571,48 z terminem 

spłaty do 1 roku. 

1.1

0. 
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 występują 

1.1

1. 
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 

 Nie występują 

1.1

2. 
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 występują 

1.1

3. 
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 występują 

1.1

4. 
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 423 433,00-  gwarancje bankowe na zabezpieczenie należytego wykonania umów. 

1.1

5. 
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

Lp. Wyszczególnienie Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr 

 Odprawy rentowe  6 795,00 

1 Odprawy emerytalne 223 405,17  

2 Nagrody jubileuszowe 265 895,80 

3 Dodatek wiejski 599 873,55 



4 Ekwiwalent za urlop 28 853,92 

suma 1 124 823,44 

1.1

6. 
inne informacje 

 brak 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie występują 

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 występują 

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

incydentalnie 

 Nie występują 

000 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 

 



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej do bilansu łącznego w Gminie Żurawica

Główne składniki aktywów  Gminy Żurawica
Wartość inwentarzowa środków trwalych

L.p

Wyszczególnione według grup 

rodzajowych

BO Wartość początkowa - 

stan na początek roku 

obrotowego Zwiększenie Zmniejszenie

BZ stan na koniec roku 

obrotowego

1 GR 0 Grunty 6 091 869,40 22 790 943,50 1 108 055,34 27 774 757,56

2 GR I

budynki i lokale spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego 25 384 627,75 181 206,04 1 028 752,00 24 537 081,79

3 GR II obiekt inżynieri ldowej i wodnej 72 265 327,94 2 997 418,98 0,00 75 262 746,92

4 GR III kotły i maszyny energetyczne 130 397,43 227 113,78 371,98 357 139,23

5 GR IV

maszyny urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 1 353 634,05 11 081,72 12 633,39 1 352 082,38

6 GR V

maszyny urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 356 917,39 12 600,00 0,00 369 517,39

7 GR VI urządzenia techniczne 704 439,76 51 164,31 0,00 755 604,07

8 GR VII środki transportu 1 101 032,48 673 874,00 336 937,00 1 437 969,48

9 GR VIII

narzędzia, przyrządy ruchomościi 

wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 566 919,96 56 725,38 28 849,30 594 796,04

10 ŚT poniżej 3 761 425,80 760 672,11 327 576,18 4 194 521,73

11 księgozbiór 561 615,74 55 206,99 72 209,47 544 613,26

112 278 207,70 27 818 006,81 2 915 384,66 137 180 829,85Razem 



Zmiana wartości umorzeń środków trwałych 

L.p

Wyszczególnione według grup 

rodzajowych

BO Umorzenia - stan na 

początek roku Umorzenie Zmniejszenia

BZ stan na koniec roku 

obrotowego

1 GR 0 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 GR I

budynki i lokale spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego 11 196 905,96 601 262,49 634 112,92 11 164 055,53

3 GR II obiekt inżynieri ldowej i wodnej 30 869 409,05 3 069 943,46 0,00 33 939 352,51

4 GR III kotły i maszyny energetyczne 119 954,77 2 118,59 0,00 122 073,36

5 GR IV

maszyny urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 1 166 433,45 62 153,06 12 633,39 1 215 953,12

6 GR V

maszyny urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 310 481,99 10 889,73 0,00 321 371,72

7 GR VI urządzenia techniczne 484 294,25 44 289,27 0,00 528 583,52

8 GR VII środki transportu 533 044,68 121 971,18 0,00 655 015,86

9 GR VIII

narzędzia, przyrządy ruchomościi 

wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 476 889,30 51 758,68 14 350,30

514 297,68

10 ŚT poniżej 3 761 425,80 760 672,11 327 576,18 4 194 521,73

11 księgozbiór 561 615,74 55 206,99 72 209,47 544 613,26

49 480 454,99 4 780 265,56 1 060 882,26 53 199 838,29Razem 



Wartość netto do bilansu

L.p

Wyszczególnione według grup 

rodzajowych BO stan na 01.01.2019

BO stan na 

31.12.2019 Stopień zużycia

1 GR 0 Grunty 6 091 869,40 27 774 757,56

2 GR I

budynki i lokale spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego 14 187 721,79 13 373 026,26

3 GR II obiekt inżynieri ldowej i wodnej 41 395 918,89 41 323 394,41

4 GR III kotły i maszyny energetyczne 10 442,66 235 065,87

5 GR IV

maszyny urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 187 200,60 136 129,26

6 GR V

maszyny urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 46 435,40 48 145,67

7 GR VI urządzenia techniczne 220 145,51 227 020,55

8 GR VII środki transportu 567 987,80 782 953,62

9 GR VIII

narzędzia, przyrządy ruchomościi 

wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 90 030,66 80 498,36

62 797 752,71 83 980 991,56

Zmiana wartości początkowej WNiP

L.p Wyszczególnione 

BO Wartość początkowa - stan na 

początek roku obrotowego Zwiększenie Zmniejszenie

BZ stan na koniec 

roku obrotowego

1

Wartości niematerialne i 

prawne 248 614,07 28 541,20 7 740,43 269 414,84

248 614,07 28 541,20 7 740,43 269 414,84

Razem 

Razem 



Zmiana wartości umorzenia WNiP

L.p Wyszczególnione 

BO Wartość początkowa - stan na 

początek roku obrotowego Umorzenie Zmniejszenie

BZ stan na koniec 

roku obrotowego

1

Wartości niematerialne i 

prawne 225 636,52 36 926,26 7 740,43 254 822,35

225 636,52 36 926,26 7 740,43 254 822,35

Wartość netto WNiP do bilansu

L.p Wyszczególnione 

Wartość netto WNiP na początek 

roku obrotowego (wartośc 

początkowa minus umorzenie)

Wartość netto WNiP na 

koniec roku obrotowego 

(wartośc początkowa minus 

umorzenie)

1

Wartości niematerialne i 

prawne 22 977,55 14 592,49

22 977,55 14 592,49Razem

Razem 



Załącznik nr 2  odpis aktualizujący należności do informacji dodatkowej bilans łączny Gmina 

Żurawica 

 

 

 
Lp. Odpisy 

aktualizacji 

należności 

 według 

pozycji 

Stan na 

początek roku 

Zwiększenie w 

roku obrotowym 

Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 

roku 

I  Należności 

jednostek 

budżetowych i 

samorządowy

ch zakładów 

budżetowych 

6 678 456,22 477 824,90 18 196,63 869 985,46 6 268 099,03 

1.1 Należności 

długotermino

we 

     

1.2 Należności 

krótkotermino

we, z tego 

6 678 456,22 477 824,90 18 196,63 869 985,46 6 268 099,03 

1.2.

1 

Należności z 

tytułu dostaw 

i usług 

113 361,61 1 024,45 16 041,99  98 344,07 

1.2.

2 

Należności od 

budżetów 

      

1.2.

3 

Należności z 

tytułu 

ubezpieczeń 

społecznych i 

innych 

świadczeń 

     

1.2.

4 

Pozostałe 

należności 

dochody 

podatkowe z 

odsetkami, 

zaliczka i 

fundusz 

alimentacyjny 

z odsetkami 

6 565 094,61 476 800,45 2 154,64 869 985,46 6 169 754,96 

II Zaległości 

Finansowe 
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