
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 

1.2 siedzibę jednostki 

 46-081 Dobrzeń Wielki  

1.3 adres jednostki 

 ul. Namysłowska 44 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01.2020 – 31.12.2020 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 nie dotyczy 

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, 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 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka 

przyjęła następujące ustalenia: 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. jednostka wprowadza do 

ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za 

wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w 

ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne 

umarza się zgodnie z art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 

z późń. zm.) według stawki amortyzacyjnej obowiązującej dla zespołów komputerowych wyszczególnionej w 

wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 w/w ustawy – 30%.  

Dla celów bilansowych amortyzacji podlega prawo wieczystego użytkowania gruntu dla którego roczna stawka 

amortyzacyjna wynosi 2,5% i ustalana jest odrębnym Zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.91.2013 z dnia 31.12.2013 

r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będącym w 

wieczystym użytkowaniu przez gminę Dobrzeń Wielki. 

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 

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.  

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień 

bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów 

aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. l ustawy o rachunkowości). 

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

Zobowiązania wykazywane w bilansie wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Wynik finansowy jednostki budżetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ustalany jest zgodnie z wariantem 

porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy" na ostatni dzień roku obrotowego. 

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont „Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji 

budżetowej wydatków. 

 
5. inne informacje 



  - 

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 

 Wg Tabeli Nr 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 

 nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

  Wg Tabeli Nr 2 

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 

  Wg Tabeli Nr 3 

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

wartościowych 

 1. Prowod Spółka z o.o. - liczba udziałów: 46 655, wartość: 66 716 650,00 zł. 

2. Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.- liczba udziałów 500, wartość: 500 000,00 zł. 

3. Energomontaż - Zachód Spółka Akcyjna - liczba udziałów 20, wartość: 8 600,00 zł. 

 
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) 

 nie dotyczy 

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

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Konto 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Stan na początek roku: 97 453,00 zł. 

Zwiększenia: 13 000,00 zł. 

Zmniejszenia:21 623,00 zł. 

Stan na koniec roku: 88 830,00 zł. 

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 

 Zobowiązanie z tytułu pożyczki – 140 331,80 zł. 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 nie dotyczy 

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 

 709 927,77 zł. 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 1. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane  ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne 

świadczenia o charakterze niepieniężnym – 2 635 928,60 zł. 

- w tym odpis na ZFŚS – 61 478,05 zł. 

- w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 939,06 zł. 

2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS – 58 005,00 zł. 

1.16. inne informacje 

 Zestawienie zmian w funduszu: 

Poz. 1.10. Inne zwiększenia: 

Przyjęte nieruchomości gruntowe w zamian za wypłacone odszkodowania – 154 850,60 zł. 

Podziały nieruchomości gruntowych – gmina – 83 411,20 zł. 

Zamiana nieruchomości gruntowych – 7 490,00 zł. 

Przyjęte środki trwałe sfinansowane środkami bieżącymi – 10 977,75 zł. 

Przejęcie sieci wod-kan od osób fizycznych  (spłata w ratach) – 25 165,70 zł. 

Darowizna – nieruchomości gruntowe – 5 000,00 zł. 

Poz. 2.9. Inne zmniejszenia: 

Zamiana nieruchomości gruntowych – 1 498,10 zł. 

Podziały nieruchomości gruntowych – gmina – 47 844,80 zł. 

Wycofane środki trwałe z tytułu weryfikacji konta 020 – 7 318,50 zł. 

Różnica pomiędzy B.O. konta 080, a bilansem zamknięcia konta 080 – 915 747,99 zł. 

 

 

Zmiany danych w ewidencji gruntów wg infor. Starosty Opolskiego – 8 825,70 zł. 

Zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – 580 637,37 zł.  

 

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 

 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – obroty konta 080: 5 411 475,90 zł., w tym odsetki oraz 

różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: 0,00 

zł. 

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

incydentalnie 

 Przychody - Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne: 

Kara za zwłokę za nieterminową realizację umowy, odstąpienie od realizacji umowy (dot. GOK-u) – 162 144,61 zł. 

Zwrot kosztów postępowania sądowego – 7 417,00 zł. 

Odszkodowanie z tytułu powstałej szkody komunikacyjne  – 2 799,50 zł. 

Rozliczenia z tyt. podatku VAT – 276 993,13 zł. 

Zwrot składek ZUS w/z zwolnieniem z opłacania  na podstawie tarczy antykryzysowej – 56 476,76 zł. 

Koszty - Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne: 

Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych celem rozbudowy dróg gminnych – 99 846,00 zł. 

Odpis aktualizujący należności wątpliwie – 16 198,50 zł. 

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 innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego 

sprawozdania finansowego 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego 

sprawozdania finansowego 

 
 
 
 

         Jolanta Mikuła             2021-04-30          Piotr Szlapa 

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

 


