
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym 

1.2 siedzibę jednostki 

 Brudzeń Duży 

1.3 adres jednostki 

   Ul.Toruńska 2  09-414 Brudzeń Duży 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01-01-2021 do 31-12-2021 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Gmina ,GOPS, BOSS 

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

amortyzacji) 

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

ustawą o rachunkowości 

A) środki trwałe wycenia się w/g cen nabycia  a w przypadku wytworzenia  we własnym zakresie  w/g 

kosztu wytworzenia , w przypadku ujawnienia  w trakcie inwentaryzacji w/g  posiadanych dokumentów, 

w przypadku nieodpłatnego otrzymania,spadku, darowizny w/g  wartości rynkowej z dnia otrzymania. 

B) wartości  niematerialne  i prawne wprowadza się  do ewidencji w cenie nabycia. 

C) odpisom amortyzacyjnym ( umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

D) pozostałe środki trwałe  nie przekraczające 10 000,00 umarza się w całości w momencie oddania do 

używania. 

E) umorzenie  środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  nalicza się  od miesiąca 

następnego po miesiącu , w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego  lub wartości niematerialnej i 

prawnej. 

F) dla  umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuję się metodę 

liniową. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

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  1 

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 

 Nie dotyczy 

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 

 Brak danych 

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

wartościowych 

 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) 

  Załącznik  2 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie dotyczy 

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 

 2 325 722,00 PLN 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 2 417 380,00 PLN 

c) powyżej 5 lat 

 6 239 497,00 PLN 

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 

 Nie dotyczy 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 14 846 428,11  PLN 



1.16. inne informacje 

 Brak 

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 

 2 082 815,69 PLN 

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

incydentalnie 

 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 

 
 
 
 

.......................................... .......................................... .......................................... 

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

 



załącznik nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Grunty 

1 378 726,37 172 796,00 172 796,00 24 932,26 24 932,26 1 526 590,11 0,00 1 378 726,37 1 526 590,11

2
Budynki i lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej
59 281 608,10 2 504 687,63 2 504 687,63 70 175,41 70 175,41 61 716 120,32 27 266 464,33 2 085 530,24 2 085 530,24 44 890,07 29 307 104,50 32 015 143,77 32 409 015,82

3 Urządzenia techniczne i maszyny
535 600,97 27 982,50 27 982,50 0,00 0,00 563 583,47 383 749,89 53 972,58 59 772,67 443 522,56 151 851,08 120 060,91

4 Środki transportu
183 870,40 0,00 0,00 0,00 0,00 183 870,40 127 110,32 17 234,46 17 234,46 144 344,78 56 760,08 39 525,62

5 Inne środki trwałe
5 952,34 19 522,50 19 522,50 0,00 0,00 25 474,84 5 952,34 0,00 0,00 5 952,34 0,00 19 522,50

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

Ogółem 

zwiększenie 

umorzenia (14 

+ 15 + 16)

Zmniejszenie 

umorzenia

inne 

L.p

Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów według 

układu w bilansie

Wartość 

początkowa – 

stan na początek 

roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej
Ogółem 

zwiększenie 

wartości 

początkowej     

(4 + 5 + 6)

Zmniejszenie wartości początkowej
Umorzenie – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(13+17-18)

Wartość netto składników 

aktywów

….. Przychody
Przemieszcze

nie
Zbycie Likwidacja Inne aktualizacja

Razem 61 385 758,18 2 724 988,63 2 724 988,63 64 015 639,14 27 783 276,88

stan na początek 

roku obrotowego 

(3 - 13)

stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(12 – 19)

amortyzacja 

za rok 

obrotowy

Ogółem 

zmniejszenie 

wartości 

początkowej    (8 

+ 9 +10)

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 

obrotowego    

(3 + 7 – 11)

Umorzenie – 

stan na początek 

roku 

obrotowego

34 114 714,96

                                                                                       Główne składniki aktywów trwałych                                                                                                                                                                             

2 156 737,28 2 162 537,37 44 890,07 29 900 924,18 33 602 481,300,00 95 107,67



1 2 3 4 5 6 7

1

Należności 

krótkoterminowe 2 411 833,27 60 788,34 115 975,82 2 356 645,79

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p Grupa należności
Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec 

roku obrotowego 
zwiększenia wykorzystanie

Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego

rozwiązane
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