
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 

1.  

1.1 nazwa jednostki 

   Gmina Kiełczygłów 

1.2 siedziba jednostki 

   ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 

1.3 adres jednostki 

   ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

   kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   sprawozdanie zawiera dane łączne wszystkich jednostek budżetowych Gminy Kiełczygłów 

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

(także amortyzacji) 

   ww. zasady obowiązujące w jednostce przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji  

5. inne informacje 

 

  niniejsza informacja oprócz danych łącznych jednostek budżetowych Gminy Kiełczygłów zawiera również 

niektóre dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, tj. informacje o zobowiązaniach 

długoterminowych oraz o rozliczeniach międzyokresowych przychodów 

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 

   ww. wymienione dane zawierają załączone do niniejszej informacji Tabele Nr 1, 2 i 3  

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

informacjami 

   jednostka nie dysponuje takimi informacjami 

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

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 4 

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

   jednostka posiada tylko jeden grunt użytkowany wieczyście o wartości 2.566,60 zł. 

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 

 
  wartość środków trwałych jednostki używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów to 

86.939,28 zł (jednostka nie podpisała umów leasingu). 



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

papierów wartościowych 

 
  jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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) 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 5 

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

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 6 

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 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 7 

b) powyżej 3 do 5 lat 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 7 

c) powyżej 5 lat 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 7 

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 podpisała umów leasingu 

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

formy tych zabezpieczeń 

 

  Prawne zabezpieczenie spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz kredytów w Banku 

Spółdzielczym w Ruścu (poz. 1,2,3,5,6,7 Tabeli nr 7) stanowią wystawione przez Gminę Kiełczygłów weksle in 

blanco wraz z deklaracją wekslową – łączna kwota zobowiązań na 31.12.2018 r. – 1.996.570,80 zł. 

Zabezpieczeniem zobowiązań wobec banku DNB Bank Polska S.A. z tytułu niewywiązywania się z „Umowy 

organizacji emisji obligacji”, podpisanej w dniu 09.12.2014 r.  (poz. 4 Tabeli nr 7) jest oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji oraz wyrażenie zgody na wystawienie przez DNB BP S.A. bankowego tytułu egzekucyjnego – 

łączna kwota zobowiązań na 31.12.2018 r. – 4.850.000,00. 

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 

   jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń 

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 

   ww. wymienione dane zawierają załączone do niniejszej informacji Tabele Nr 8 i 9 

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

   jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji 

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 10 

1.16 inne informacje 

   brak  

  



2.  

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

   ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 11 

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 

 ww. wymienione dane zawiera załączona do niniejszej informacji Tabela Nr 12 

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

wystąpiły incydentalnie 

   w jednostce nie wystąpiły przychody ani koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

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 

 

  należności Gminy Kiełczygłów z tytułu podatków realizowanych przez organy podległe ministrowi finansów 

publicznych to: a) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej – 3,00 zł; b) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 9.330,61 zł.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Tabela Nr 1  

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 
 

Lp. Specyfikacja 
Stan na 

początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku aktualizacja nabycie 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne aktualizacja rozchód 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne 

1 Środki trwałe 51 091 187,75 0,00 516 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 607 232,75 

1.1. Grunty 3 230 713,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230 713,05 

1.1.1. 

Grunty stanowiące 

własność jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

innym podmiotom 

9 600.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 

1.2. 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

42 475 867,35 0,00 516 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 991 912,35 

1.3. 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 
4 255 367,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 255 367,09 

1.4. Środki transportu 1 002 228,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 228,49 

1.5. Inne środki trwałe 127 011,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 011,77 

SUMA 51 091 187,75 0,00 516 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 607 232,75 

 

 
 

Tabela Nr 2  

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych 
 

Lp. Specyfikacja 
Stan na 

początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku aktualizacja nabycie 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne aktualizacja rozchód 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne 

1 
Wartości niematerialne 

i prawne 
73 649,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 649,77 

SUMA 73 649,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 649,77 

 

 
 

Tabela Nr 3  

Zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 

Lp. 
Specyfikacja 
umorzenia 

Stan na 
początek roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku aktualizacja 
umorzenie 

za okres 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne aktualizacja rozchód 

przemiesz-

czenie 

wewnętrzne 

inne 

1 
Umorzenie środków 

trwałych 
19 717 403,29 0,00 2 293 756,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 011 159,53 

1.1. Umorzenie gruntów 834,12 0,00 128,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,45 

1.2. 

Umorzenie budynków, 

lokali i obiektów 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

15 498 328,66 0,00 1 459 536,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 957 865,03 

1.3. 
Umorzenie urządzeń 

technicznych i maszyn 
3 110 043,89 0,00 829 867,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 939 911,37 

1.4. 
Umorzenie środków 

transportu 
1 001 848,26 0,00 380,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 228,49 

1.5. 
Umorzenie innych 

środków trwałych 
106 348,36 0,00 3 843,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 192,19 

2 

Umorzenie wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

70 860,13 0,00 2 789,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 649,77 

SUMA 19 788 263,42 0,00 2 296 545,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 084 809,30 

 

 
 

Tabela Nr 4  

Dokonane w trakcie roku obrotowego kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych  
 

Lp. Specyfikacja 

Wartość odpisów 

aktualizujących 
dokonanych w trakcie 

roku obrotowego 

1 
Długoterminowe aktywa 

niefinansowe 
0,00 

2 
Długoterminowe aktywa 

finansowe 
0,00 

SUMA 0,00 

 

 
 



Tabela Nr 5  

Odpisy aktualizujące należności według pozycji  
 

Lp. Specyfikacja 
Stan na 

początek roku 

Zwiększenia 

w roku 

obrotowym 

Wykorzys-
tanie 

Rozwiązanie 
Stan na 

koniec roku 

1 Należności JB 0,00 27 822,17 0,00 0,00 27 822,17 

1.1. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Należności krótkoterminowe, z 

tego: 
0,00 27 822,17 0,00 0,00 27 822,17 

1.2.1. 
należności z tytułu dostaw i 

usług 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.2.2. należności od budżetów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
należności z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i innych świadczeń 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.2.4. pozostałe należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 

rozliczenia z tytułu środków na 

wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych 

0,00 27 822,17 0,00 0,00 27 822,17 

2 Należności finansowe JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA 0,00 27 822,17 0,00 0,00 27 822,17 

 

 

Tabela Nr 6  

Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia  
 

Lp. Specyfikacja 
Stan na 

początek roku 

Zwiększenia 
w roku 

obrotowym 

Wykorzys-

tanie 
Rozwiązanie 

Stan na 

koniec roku 

1 
Rezerwy na zobowiązania, z 

tego 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.1. na sprawy sądowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
na koszty likwidacji szkód 

ubezpieczeniowych 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.3. 
na koszty likwidacji szkód 

środowisku naturalnemu 
0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.4. na kary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Tabela Nr 7  

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty  
 

Lp. Specyfikacja 
Data 

zaciągnięcia 

Wartość 

wykazana w 

bilansie 

z tego: 

powyżej roku 

do lat 3 

powyżej 3 

lat do 5 lat 

powyżej 5 

lat 
1 Pożyczka w WFOŚiGW  2012 179 156,48 0,00 179 156,48 0,00 

2 Pożyczka w WFOŚiGW  2012 172 626,08 0,00 172 626,08 0,00 

3 Pożyczka w WFOŚiGW  2012 78 388,24 0,00 78 388,24 0,00 

4 
Wyemitowane obligacje DNB 

BP S.A. 
2014 4 850 000,00 0,00 0,00 4 850 000,00 

5 Pożyczka w WFOŚiGW  2017 966 400,00 0,00 0,00 966 400,00 

6 Kredyt w BS Rusiec 2017 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 

7 Kredyt w BS Rusiec 2018 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 

SUMA  6 846 570,80 0,00 1 030 170,80 5 816 400,00 

 
 

Tabela Nr 8  

Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
 

Lp. Specyfikacja Wartość  

1 
brak istotnych czynnych 

rozliczeń międzyokresowych 
0,00 

SUMA 0,00 

 

 

Tabela Nr 9  

Wykaz istotnych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów 
 

Lp. Specyfikacja Wartość  

1 

brak istotnych biernych 

rozliczeń międzyokresowych 

kosztów 

0,00 

2 subwencja oświatowa 229 580,00 

SUMA 229 580,00 

 

 



Tabela Nr 10  

Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
 

Lp. Specyfikacja 
Wartość wypłaconych 

świadczeń 
1 Odprawy emerytalne i rentowe 24 643,74 

2 Nagrody jubileuszowe 115 430,03 

3 Świadczenia urlopowe 0,00 

4 
Zapomoga z Funduszu 

Zdrowotnego 
6 028,00 

5 
Ekwiwalent za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy 
16 275,68 

6 

Odprawa pośmiertna wraz z 

wynagrodzeniem po zmarłym 

pracowniku 

18 902,10 

7 
Odprawa z tytułu zakończenia 

kadencji 
28 560,00 

SUMA 209 839,55 

 

 

 

Tabela Nr 11  

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
 

Lp. Specyfikacja 
Stan na 

początek roku 

Zwiększenia 

w roku 

obrotowym 

Wykorzys-
tanie 

Rozwiązanie 
Stan na 

koniec roku 

1 Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Tabela Nr 12  

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
 

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 zakończonych w 

danym roku obrotowym 

225 377,70 0,00 0,00 

2 

zadania kontynuowane z lat 

poprzednich ale jeszcze 

niezakończone w danym roku 

obrotowym 

16 802,41 0,00 0,00 

3 
zadania rozpoczęte i zakończone 

w danym roku obrotowym 
264 800,90 0,00 0,00 

4 

zadania rozpoczęte w danym 

roku obrotowym ale jeszcze 

niezakończone 

17 622,00 0,00 0,00 

SUMA 524 603,01 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Informacji Dodatkowej  

 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

(w tym metod wyceny aktywów i pasywów – także amortyzacji) 

obowiązujących w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie 

oraz w pozostałych jednostkach budżetowych Gminy Kiełczygłów 

 

 
I. Określenie roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych 

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 

 

II. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe budżetu gminy (organu) oraz Urzędu Gminy jako jednostki 

budżetowej w swojej siedzibie w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25. Pod tym samym adresem prowadzone są również 

księgi rachunkowe pozostałych jednostek budżetowych Gminy Kiełczygłów – zgodnie z „Uchwałą Nr XVIII/102/2016 

Rady Gminy Kiełczygłów w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów”.  

2. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. 

3. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy plan kont dla budżetu Gminy Kiełczygłów, natomiast zmiany w 

stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Kiełczygłów jako 

jednostki budżetowej. Urząd Gminy stosuje w tym celu plan kont dla Urzędu Gminy Kiełczygłów. Takie rozwiązanie 

powoduje, że kierownik jednostki prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania budżetu (organu) i 

osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zaszłości gospodarczych zachodzących w Urzędzie jako jednostce budżetowej. 

4. Dodatkowo w UG Kiełczygłów prowadzone są księgi rachunkowe dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 

5. Analogiczne plany kont oraz zasady prowadzenia rachunkowości (takich jak w UG Kiełczygłów jako jednostce 

budżetowej) zostały ustalone we wszystkich pozostałych jednostkach budżetowych Gminy Kiełczygłów. 

6. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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. Wykaz ten traktuje się jako standardową liczbę kont syntetycznych. Może być on 

ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, niewystępujących w jednostce albo 

uzupełniony o konta, zgodne co do treści ekonomicznej. 

7. Urząd Gminy Kiełczygłów jako jednostka budżetowa oraz pozostałe jednostki budżetowe Gminy Kiełczygłów prowadzą 

księgi rachunkowe techniką komputerową z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

8. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 

a) dziennik 

b) księgę główną (ewidencja syntetyczna), 

c) księgi pomocnicze (ewidencja analityczna – niektóre ewidencje analityczne ze względu na brak modułu 

oprogramowania lub na potrzeby sprawozdawczości prowadzone są ręcznie lub za pomocą systemów komputerowych -  

„Word ” lub arkusza kalkulacyjnego „Excel), 

d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. 

9. Księgi rachunkowe są prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego rachunkowości pod nazwą 

„Księgowość Budżetowa”, autor: U.I. Info - System. Roman i Tadeusz Groszek sp.j.  



10. Ww. program komputerowy spełnia wymagania wynikające z art. 10 ust.1 pkt 3b Ustawy o rachunkowości i zapewnia 

wzajemne powiązania poszczególnych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w jedną całość. Ponadto 

oddzielne komputerowe zbiory danych są równoważne dziennikowi, księdze głównej, księgom pomocniczym, 

zestawieniu obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.  

 

III. Metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji) oraz ustalenia wyniku finansowego 

1. Aktywa i pasywa Urzędu Gminy Kiełczygłów oraz pozostałych jednostek budżetowych Gminy Kiełczygłów wycenia 

się w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości, przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o 

finansach publicznych, przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz według niżej 

przedstawionych zasad. 

2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś 

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

podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych 

cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonowane są na koncie 

020 - „Wartości niematerialne i prawne” i podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według 

stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

4. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 

5. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie 

nowych obiektów o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł i równej lub wyższej od 150,00 zł, traktuje 

się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a 

umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. 

6. Środki trwałe to składniki aktywów obejmujące w szczególności: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu), lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. 

7. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 

a) w  przypadku zakupu – według ceny nabycia, 

b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, 

c) w przypadku spadku, darowizny lub otrzymania w inny nieodpłatny sposób – według wartości określonej w dokumencie 

(odpowiednio: nabycia spadku, darowizny lub decyzji właściwego organu), a w przypadku braku określenia wartości w 

ww. dokumentach w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub w wartości godziwej, 

d) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich 

brak według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i 

ewentualne zużycie. 

8. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ust. 2, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

9. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 

10. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na 

podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. 

11. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji  dla wszystkich środków trwałych. 



12. Środki trwałe umarza się według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

13. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do 

używania. 

14. Odpisy umorzeniowe będą dokonywane raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego. 

15. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do używania takie składniki majątkowe, 

jak: 

a) książki i środki dydaktyczne, 

b) odzież i umundurowanie, 

c) meble i dywany, 

d) inwentarz żywy, 

e) pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości , w 

momencie oddania do używania. 

16. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 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. Do 

kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem 

zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 

17. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Obejmują one środki 

trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł i równej lub wyższej niż 150,00 zł, dla których odpisy 

amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 

18. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i 

umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie 

materiałów i energii”. 

19. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 

150,00 zł nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa. 

20. Należności i udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z 

zachowaniem zasady ostrożności. 

21. Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe) na dzień nabycia lub powstania wyceniane są w 

cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. 

22. Rozchód akcji wycenia się według cen akcji nabytych najwcześniej. 

23. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane 

są w cenie ich nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

24. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych obejmujące materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. 

25. Dla zakupionych materiałów (towarów) prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Wartość stanu wycenia się 

przynajmniej raz w roku na dzień bilansowy. 

26. Rozchód materiałów (towarów) z magazynu wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu 

tych składników. 



27. Z ewidencji ilościowo wartościowej wyłącza się materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, 

węgiel, drobne przedmioty oraz materiały budowlane do remontów bieżących przekazane w momencie zakupu do ich 

wbudowania. Wydatki na ich nabycie odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. 

28. Należności krótkoterminowe na dzień ich powstania wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a 

na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

29. Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania wobec tych jednostek. 

30. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów w jednostce dokonywany jest na ostatni dzień roku obrotowego odpis 

aktualizujący na należności sporne i wątpliwe. W celu urealnienia wartości aktywów przyjmuje się zasadę aktualizacji 

należności głównej poprzez dokonanie odpisu aktualizującego indywidualnego w kwocie wartości nominalnej 

należności w przypadku: 

a) śmierci osoby fizycznej zalegającej z zapłatą na rzecz jednostki, 

b) likwidacji lub upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

c) pozostawania w sporze z dłużnikiem, co do istnienia lub wysokości należności , jeżeli spór został przekazany do 

rozstrzygnięcia na drogę sądową, 

d) otrzymania postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 

e) w sytuacji, gdy według dokonanej oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wynika, że zapłata należności 

przeterminowanej jest wątpliwa. 

31. Zgodnie z zasadą ostrożności przy dokonywaniu indywidualnych odpisów aktualizujących należności na ostatni dzień 

roku obrotowego, uwzględnia się zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym, ale o których jednostka powzięła 

wiadomość przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego. 

32. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem: 

a) odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze, 

b) odpisów aktualizujących wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek, które obciążają zobowiązania 

wobec tych jednostek, 

c) odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych 

operacjach niekasowych. 

33. Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, są umarzane w całości lub w części, a 

ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

34. Niewielkie salda należności w kwocie do 10,00 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. 

35. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje 

się w momencie ich zapłaty lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego 

kwartału. 

36. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych jeżeli jej wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty 

pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

37. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących 

na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. 

38. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności zalicza się do przychodów finansowych. 

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

40. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na 

ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich 



przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia 

poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu 

faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji. 

41. Krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe) na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w 

cenach nabycia. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy natomiast inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny 

nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. 

42. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów 

sprawozdawczych (np. prenumeraty). W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i 

ujmowane są w całości w księgach rachunkowych roku, w którym wystawiony został dowód źródłowy potwierdzający 

powstanie kosztu. 

43. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia 

międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. 

44. Zobowiązania na dzień ich powstania ujmowane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie 

wymagającej zapłaty. 

45. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących 

na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. 

46. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań 

podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w 

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

47. Rezerwy na zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości. 

48. Zobowiązania 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. 

49. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 

50. Wynik finansowy Urzędu Gminy Kiełczygłów oraz pozostałych jednostek budżetowych Gminy Kiełczygłów ustalany 

jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. 

51. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i 

jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 

52. Do przychodów urzędu zalicza się również dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach 

finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. 

53. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 

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. 
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